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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies
Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig
op ter voorkoming van lichamelijk letsel en
materiële schade.
Toelichting bij veiligheidsvoorschriften
Gevaar
Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.

!

Opmerking
Gegevens met het woord "Opmerking" bevatten aanvullende informatie.

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

Doelgroep
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor erkende
installateurs.

■

■

Werkzaamheden aan gasinstallaties mogen alleen
door erkende en bevoegde installateurs worden uitgevoerd.
Elektrische werkzaamheden mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

In aanmerking te nemen voorschriften
■
■
■
■

de ARBO voorschriften,
de wettelijke milieuvoorschriften,
de nationale installatievoorschriften,
EN, NEN, VEWIN voorschriften, het bouwbesluit en
eventuele lokale voorschriften.

Veiligheidsinstructies voor werkzaamheden aan de installatie
Eerste inbedrijfstelling

Hete oppervlakken

Opmerking
Bij de eerste inbedrijfstelling kan er reukhinder ontstaan. Voor een goede verluchting van de ruimte zorgen.

Gevaar
Hete oppervlakken kunnen brandwonden veroorzaken. Hete oppervlakken niet aanraken,
bijv.
■ stoomleidingen,
■ warmwaterleidingen,
■ reinigingsopeningen en afsluitingen aan ketelinstallaties,
■ keteldeuren en daarachter liggende onderdelen.
Denk om uw veiligheid, evt. geschikte beschermende kleding dragen.

Voor werkzaamheden aan de installatie
■
■

■

Brandstofafsluitkraan sluiten en tegen onbedoeld
openen beveiligen.
Installatie spanningsvrij schakelen, bijv. aan de
afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar, en op
aanwezige spanning controleren.
Installatie tegen opnieuw inschakelen beveiligen.

Elektrostatische ontlading
Opgelet
Door elektrostatische ontlading kunnen elektronische modules worden beschadigd.
Voor de werkzaamheden geaarde objecten, bijv.
verwarmings- of waterbuizen, aanraken om de
statische lading af te leiden.
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Reparatiewerkzaamheden

Demontage en afvalverwijdering

!

Bij de demontage en verwijdering van isolatie en pakkingen aan gaszijde moeten de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
Het product en de onderdelen moeten milieuvriendelijk
en volgens de plaatselijke voorschriften als afval worden verwijderd.
Bijzonder aandachtig zijn voor de verwijdering van isolatie en pakkingen aan gaszijde.

Opgelet
De reparatie van onderdelen met een veiligheidstechnische functie brengt de veilige werking van de installatie in gevaar.
Defecte onderdelen moeten door originele
onderdelen van Viessmann worden vervangen.

Extra componenten, reserveonderdelen en slijtagegevoelige onderdelen

!

Opgelet
Reserveonderdelen en slijtagegevoelige onderdelen die niet met de installatie zijn getest, kunnen de werking nadelig beïnvloeden. De montage van componenten die niet zijn toegestaan,
evenals wijziging en ombouw zonder toestemming, kunnen de veilige werking nadelig beïnvloeden en de garantie beperken.
Bij vervanging uitsluitend originele onderdelen
van Viessmann of door Viessmann goedgekeurde onderdelen gebruiken.

Veiligheidsinstructies voor de werking van de installatie
Algemeen

Afvoer van warm water

Tijdens de werking vormen de gebruikte materialen
van het product geen gevaar voor de gezondheid.

!

Wat te doen bij olielekkage en een gaslucht
Gevaar
Ontsnappende brandstof 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.
■ Sluit de snelsluitende brandstofklep en de
brandstofafsluitkraan.
■ Ontlucht en verlucht het ketelhuis.
■ Personen verwijderen uit de gevarenzone.
■ Gas en elektriciteitsbedrijf van buiten het
gebouw informeren.
■ Stroomvoorziening naar het gebouw vanaf
een veilige plaats (buiten het gebouw) laten
onderbreken.

Opgelet
Het slib- en zouthoudend afval van ketelinstallaties kan temperaturen van 100 °C en meer
bereiken.
Het water laten afkoelen tot < 35 °C voor het in
de riolering terechtkomt.

Afvoer van optredend condensaat aan rookgaszijde

!

Opgelet
Bij het starten van de ketelinstallatie of onder
bepaalde bedrijfsomstandigheden kan er condensvorming in de rookgasafzuigkanalen, in de
rookgasverzamelkast en de erachter geplaatste
rookgasleidingen, inclusief schoorsteen, optreden.
Dit condensaat door geschikte inrichtingen bij de
installateur gevaarloos afvoeren.

Wat te doen bij een rookgasgeur
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Gevaar
Rookgas kan levensbedreigende vergiftiging
veroorzaken.
■ Installatie buiten bedrijf stellen.
■ Installatieplaats ventileren.
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Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinstructies (vervolg)
Algemene aanwijzingen
Ketel bij veiligheidsrelevante schade onmiddellijk
buiten werking stellen.
Veiligheidsrelevante instructies naleven.
De toestand van de installatie na schade mag voor het
onderzoek enkel gewijzigd worden om personen te
redden of verdere schade te voorkomen.
Enkel bevoegd vakpersoneel mag het ketelhuis betreden.
Ketelhuis schoon houden.
Geen voorwerpen opslaan.
Uitgangen vrijhouden.
Ketelhuis en onderdelen van de installatie niet gebruiken als droogplaats.

Storingen
Vervanging van reserveonderdelen
reparaties

Defecten moeten onmiddellijk vakkundig worden verholpen, bijv.
■ opvallende plekken aan lasnaden,
■ lekken,
■ hevige corrosie,
■ foutieve indicaties op instrumenten,
■ geluid in de ketel.
Fouten en gebreken die niet zelf kunnen worden verholpen, moet u aan de fabrikant melden. Ketelonderdelen en regelinrichtingen tegen regen, lekwater en
vrijkomende stoom beschermen.
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Het bedieningspersoneel moet protocolleren:
■ Instelwaarden
■ afgelezen waarden

■
■
■
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Informatie
Symbolen
Symbool

Betekenis

Bediening

Verwijzing naar ander document met bijkomende informatie
1.

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

De werkwijze voor eerste inbedrijfstelling, inspectie en
onderhoud zijn in het hoofdstuk ”Eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud” samengevat en als volgt
aangeduid:
Symbool

Betekenis
bij de eerste inbedrijfstelling vereiste handelingen
niet vereist bij eerste inbedrijfstelling

Waarschuwing voor materiële schade en
schade aan het milieu

bij de inspectie vereiste handelingen
niet vereist bij inspectie

Bereik onder spanning

Goed voor opletten.

■

■
■

■

bij onderhoud vereiste handelingen
niet vereist bij onderhoud

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.

Let op
Alle afbeeldingen in dit drukwerk zijn schematische
weergaven.

Gebruik conform de regelgeving

1. De Vitoplex stoomketel en accessoires enkel
gebruiken op de door Viessmann bepaalde randen werkingsvoorwaarden (normvoorwaarden), bijv.
temperatuurbereik, min./max. luchtvochtigheid,
luchtdruk, enz.
2. Bepaalde werk- en hulpmiddelen gebruiken
(smeervet, reserve- en vervangende onderdelen,
enz.)
3. Bepaalde brandstoffen gebruiken.
6

4. Alle bijbehorende productdocumentatie, bijv. ontwerp-, montage-, service- en bedieningshandleidingen naleven en respecteren.
5. Enkel in verwarmingssystemen volgens
DIN EN 12953 en 14394 monteren en gebruiken.
6. Uitsluitend gebruiken voor de stoomproductie of
waterverwarming.
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Opmerking
Geldt voor het product, incl. alle componenten

Informatie
Gebruik conform de regelgeving (vervolg)

Opmerking
Elk gebruik dat van de vorige punten afwijkt, geldt als
niet volgens de voorschriften.

Vrijgave door de fabrikant
Elk gebruik dat niet volgens de voorschriften is, moet
voordien door de fabrikant vrijgegeven worden.
Bediening

7. Enkel gebruiken voor de verwarming van water
volgens DIN EN 12953, TRD 611 en 612 en
VdTÜV-/AGFW-toelichtingenblad (ΤCh 1466/
FW510).
8. Voor de plaatselijke werking uitrusten volgens de
nationale en plaatselijke voorschriften.
9. Stationaire installatie
10. Uitsluitend voor de installatie toegelaten componenten gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid
■
■
■
■

Gebruik dat niet volgens de voorschriften is zonder
vrijgave van de fabrikant
Foutief gebruik van de stoomketel of zijn componenten
Ondeskundig gebruik
Wijziging van de reglementaire functie van installatiecomponenten

Productinformatie
Vitoplex 100-LS, type SXD
Brandstoffen: aardgas en lichte huisbrandolie HBO
I/II
■ Stoomcapaciteit 0,9 tot 2,2 t/h
■ Toegelaten werkingsdruk 0,5 bar (0,05 MPa)
■

Lijsten met reserveonderdelen

5689730

Informatie over reserveonderdelen vindt u in de
Viessmann-app voor reserveonderdelen.
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Bedieningsinstructies
Buitenbedrijfstelling

Wanneer u de ketelinstallatie tijdelijk niet gebruikt,
dient u de ketelwatertemperatuur op 95 ºC te houden
om corrosie door het binnendringen van zuurstof in het
ketelwater te voorkomen.

Langere onderbreking
Stel het systeem buiten werking wanneer u de ketelinstallatie gedurende een langere periode (meerdere
maanden) niet gebruikt.
■ Voor een langere buitenbedrijfstelling van de ketelinstallatie adviseren wij, indien nodig, geschikte maatregelen te nemen, bijv. vorstbescherming van de
installatie of conservering van het verwarmingsoppervlak.
■ Voor de conservering van de verwarmingsoppervlak
de oppervlakken aan de rookgaszijde grondig reinigen. Daarna conserveren met conserveringsolie
waaraan grafiet is toegevoegd.
■ Voor de bescherming aan de waterzijde wordt geadviseerd de ketel met ontgast, zuurstofvrij en behandeld, zoutarm water met toegevoegd zuurstofbindmiddel (bijv. natriumsulfiet) te spoelen. Vervolgens
de stoomafsluitklep sluiten.
De concentratie van het zuurstofbindmiddel minstens
maandelijks controleren en eventueel aanvullen;
daarbij op een goede menging met het ketelwater
letten.

■

■

Een andere mogelijkheid is de droogconservering
die voor stilstandtijden van meer dan 4 weken wordt
aanbevolen.
Bij vorstgevaar de ketel en het verwarmingssysteem
via de aftapaansluiting aftappen. Afsluit- en regelkleppen evenals ontluchtingen openen.

Onderhoudsaanwijzingen
Wij adviseren u de ketelinstallatie regelmatig te laten
onderhouden om een storingsvrije, efficiënte en milieuvriendelijke werking te garanderen.
De ketel moet regelmatig worden gereinigd, om een
met toenemende vervuiling stijgende rookgastemperatuur en daarmee ook hoger energieverbruik te vermijden.
Wij adviseren het gebruik van een rookgasthermometer. Een rookgastemperatuurbewaking geeft informatie
over een veranderde branderinstelling en de vervuilingsgraad van de ketel.

Een te hoge rookgastemperatuur door vervuiling of
een veranderde branderinstelling verslechteren het
rendement. Eventueel moet de ketel worden gereinigd
of de brander opnieuw worden ingesteld.

5689730

Bediening

Kortstondige bedrijfsonderbreking
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Stappenplan: eerste inbedrijfstelling, inspectie en onderhoud
Stappen voor de eerste inbedrijfstelling
Stappen voor de inspectie
Stappen voor het onderhoud

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Regel- en maximaalpressostaat afstellen
1. Aanspreekdruk van de maximaalpressostaat iets
hoger instellen dan de aanspreekdruk van de
regelpressostaten.
2. Beschermkap weer op de regellpressostaat
schroeven om te voorkomen dat deze achteraf
wordt versteld.

3. Regellpressostaten bij de inbedrijfstelling op de
gewenste werkdruk instellen.
Deze mogen daarna niet meer worden versteld.
Opmerking
De regelpressostaten hebben elk een instelschroef
voor het schakelpunt (bijv. 0,45 bar/45 kPa) en
voor het schakelverschil (bijv. 0,02 bar/20 kPa),
d.w.z. dat de regellpressostaat de brander bij
0,43 bar/43 kPa inschakelt en bij 0,45 bar/45 kPa
uitschakelt.

Installatie in werking nemen
Stoomketels moeten bij een beveiligingsdruk van
0,5 bar (50 kPa) volgens de wettelijke bedrijfsveiligheidsvoorschriften bewaakt worden.
Gegevens van de branderfabrikant en de accessoires

A

B

C D

05. Stoomketel tot boven de laagwatermarkering met
behandeld water vullen.
Zie documentatie van de fabrikant van de
brander.
Opmerking
Stoomketels mogen alleen met geschikt water
worden gebruikt.
Eisen aan de waterkwaliteit, zie vanaf
pagina 20.
06. Alle gemonteerde onderdelen, zoals leidingen,
kleppen, regelaars, pompen, op dichtheid en werking controleren.
07. Oliepeil of gasaansluitdruk controleren.

E

08. Rookgasschuif resp. -klep (indien aanwezig)
openen.

Afb. 1

09. Controleren of de reinigingsopening in de rookgasafvoer gesloten is.

A Wirbulatortrekker

10. Afsluitkleppen van de olieleidingen (aan tank en
filter) resp. gasafsluitkraan openen.

01. Keteldeur openen.
02. Controleren of de wirbulatoren C in de rookgaspijpen B ingeschoven zijn. De wirbulatoren moeten met de borgveer D achter de eerste weerstand E vastklikken.
03. Controleren of de luchttoevoeropening van de
installatieruimte open staat.
04. Werking van de waterbehandeling controleren.

11. Hoofdschakelaar, schakelaar voor de voedingswaterpomp en bedrijfsschakelaar voor de brander in
deze volgorde inschakelen.
Werkingsvoorschriften van de branderfabrikant
12. Ketel op laag vermogen (brander met trap 1 resp.
deellast) in bedrijf stellen en langzaam op de
beoogde werkdruk brengen.

14. Pas dan de volledige belasting van de brander
vrijgeven.
10
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13. Na het bereiken van de gewenste werkdruk de
stoomklep langzaam openen.

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Installatie in werking nemen (vervolg)
15. Tijdens het opstoken alle regel- en veiligheidsinrichtingen op werking controleren.
16. Druk- en temperatuurmeters in de gaten houden.
17. Afsluitingen op dichtheid controleren en eventueel
natrekken.
18. Na ca. 50 bedrijfsuren keteldeur en reinigingsdeksel op dichtheid controleren en schroeven natrekken.

Opmerking
Wij adviseren de ketel zonder onderbreking met de
benodigde werkdruk te gebruiken. Ook als er gedurende langere tijd geen warmte wordt afgenomen, is
handhaving van de druk voor de ketel niet schadelijk.
Bij een installatie bestaande uit meerdere ketels, waarvan één steeds alleen als reserveketel is bedoeld,
bedrijfsomschakeling slechts over een langere periode
uitvoeren, bijv. naar aanleiding van de jaarlijks vereiste
revisie van de hele installatie.

Installatie buiten werking stellen
Gevaar
Het openen van ketelaansluitingen en -openingen onder druk kan ernstig letsel veroorzaken.
Aansluitingen aan water- en stoomzijde evenals
inspectieopeningen alleen openen als de ketel
niet onder druk staat.

2. Brander en voedingswaterpomp uitschakelen.
Connector van de brander lostrekken.
3. Installatie spanningsvrij schakelen.
4. Alle kleppen sluiten.

1. Afsluitkleppen van de olieleidingen (aan tank en filter) resp. gasafsluitkraan sluiten.

Keteldeur en reinigingsdeksel openen
Opmerking
Bij gasbrander de gasstraat demonteren.

4x

5689730

Afb. 2
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Keteldeur en reinigingsdeksel openen (vervolg)
Gevaar
Bij werken met hogetemperatuur-isolatiestoffen
die zirkonium of keramische vezels van aluminiumsilicaat bevatten, kan zich vezelstof ontwikkelen. Dat vezelstof kan de gezondheid schaden.
De isolatie mag enkel door opgeleid personeel
aangepast of vervangen worden. Gepaste
beschermende kledij, vooral adembescherming
en een veiligheidsbril, dragen.

Wirbulatoren eruit trekken en reinigen
Wirbulatoren A zonder geweld eruit trekken; daarbij
de wirbulatortrekker van het reinigingstoestel gebruiken.

A
Afb. 3

Verwarmingsoppervlak, rookgasafvoer en rookgasbuis reinigen
1. Pijpen A en verbrandingskamer B met een reinigingstoestel reinigen en verbrandingsresten verwijderen.

A B
5689730

Afb. 4
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Verwarmingsoppervlak, rookgasafvoer en… (vervolg)
2. Verbrandingsresten uit rookgasbuis en rookgasdeksel C verwijderen.

C
Afb. 5

Alle pakkingen en pakkingkoorden aan de rookgaszijde controleren

5689730

Isolatie van de keteldeur controleren
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Wirbulatoren erin schuiven , keteldeur en reinigingsdeksel vastschroeven
Opmerking
Bij gasbrander de gasstraat monteren.
Gevaar
Vrijkomend gas leidt tot explosiegevaar.
Dichtheidscontrole van alle gasaansluitingen uitvoeren.

B

A

4x

Afb. 6
A Wirbulatoren erin schuiven tot ze vastklikken (zie

pagina 10).
B Schroeven met 25 Nm kruislings aantrekken.

Waterruimte op afzettingen controleren
1. Handgatdeksel A openen.
2. Ketel volledig leegmaken.

A

4. Afdichtingsvlakken van de afsluitingen reinigen en
pakkingen vervangen. Nieuwe pakkingen na de
inbedrijfstelling natrekken en na 24 uur nog een
keer controleren.

5689730

Afb. 7

3. Waterruimte reinigen (spuiten) en afzettingen via
de spuiklep en de aftap verwijderen. Bij vaste
afzettingen die niet weggespoten kunnen worden,
een chemische reiniging met toegevoegde kalksteenoplosmiddelen uitvoeren.
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Waterruimte op afzettingen controleren (vervolg)
Aanhaalmomenten voor afsluitpakkingen
Installatiegrootte
Pakking

Draaimoment

SXD gr. 1 (170 kW)

HL-pakking 100 x 150
1 x M16

80 Nm

SXD gr. 2 - 6 (285 - 1450 kW

HL-pakking 150 x 200
1 x M20

100 Nm

Meervoudige niveau-elektrode reinigen
0,5 bar
50 kPa

1. Elektrode A demonteren.
A

2. Elektrodepunten C reinigen.

B
C

3. Afdichtingsvlakken schoonmaken en nieuwe pakking B gebruiken (zie norm EN 1591).
4. Elektroden inbouwen en veiligheidstest volgens de
voorschriften van de fabrikant uitvoeren.

Afb. 8

5. De nieuwe pakking na de inbedrijfstelling natrekken.

Reflex-peilglas reinigen
1. Reflex-peilglas doorblazen.
2. Bovenste afsluitschroef A verwijderen en reflexpeilglas met borstel reinigen.
Zie documentatie reflex-peilglas.

A
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Afb. 9

15

Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Hydraulische aansluitingen controleren op lekken
Alle aansluitingen aan de water- en stoomzijde, de dompelhuls en de inspectie-opening na het vullen van
de ketel op dichtheid controleren

A

1. Elke keer na het openen van inspectie-opening A:
afdichtingvlak schoonmaken.
2. Pakking vervangen.
3. Afsluitingen na de inbedrijfstelling natrekken.

Afb. 10

Kijkglas aan de keteldeur reinigen

Afb. 11
Pakkingen en slangverbinding op dichtheid controleren.

Brander afstellen
Gegevens van de fabrikant

Bij het afstellen op het minimumvermogen letten. Het
minimumvermogen voor het basisniveau in overeenstemming met het schoorsteentype instellen.

Veiligheidsklep controleren
Werkdruk tot aanspreekdruk verhogen of bij het bereiken van 85 % van de aanspreekdruk met de hand
beluchten.

5689730

Gegevens van de fabrikant
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Eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud
Werking van de drukbewaker controleren
Montagehandleiding in ”set drukbewaker”

Veiligheids- en regelinrichtingen controleren

Regel-, maximaalpressostaat en stand-by thermostaat controleren
Controleren of de drukregelaar, veiligheidsdrukbegrenzer en temperatuurregelaar (stand-by) controleren op
goed werken en juist ingesteld zijn.

Temperatuurregelaar (stand-by) moet op min. 95 ºC
zijn ingesteld.

Waterkwaliteit controleren
Gegevens in het hoofdstuk ”Eisen aan de waterkwaliteit” in acht nemen.
De hoeveelheid van het bijvulwater en de totale hardheid van het voedings- en ketelwater in de tabel op
pagina 23 invullen.
De pH-waarde moet groter zijn dan 9.

De totale hardheid van het voedingswater en bijvulwater mag niet groter zijn dan de som van de aardalkaliën 0,015 mmol/liter.

Isolatie controleren

Ventilatie van de installatieruimte controleren

Rookgasbuis op dichtheid controleren

Bedienings- en servicedocumentatie
2. Alle onderdelenlijsten, bedienings- en servicehandleidingen in de ordner leggen en aan de installatiegebruiker overhandigen.
De montagehandleidingen zijn na de montage niet
meer nodig en hoeven niet te worden bewaard.

5689730

1. Klantenkaart invullen en afscheuren:
■ Gedeelte voor de installatiegebruiker ter bewaring overhandigen.
■ Gedeelte voor het installatiebedrijf bewaren.

17

Storingen opheffen
Diagnose
Storing
Brander start niet

Storingsoorzaak

Maatregel

Er is geen spanning

Hoofdschakelaar inschakelen

Veiligheidscircuit is geactiveerd

Veiligheidsinrichting controleren

Branderstoringslampje brandt

Ontgrendelingsknop aan het branderbesturingsapparaat indrukken

Brandstoftoevoer onderbroken

Afsluitarmaturen in de brandstofleiding en het filter openen

Andere storingen volgens de instructies van de branderfabrikant verhelpen
Zuurstofcorrosie (waterzijde)

Service

Rookgastemperatuur te hoog

Veiligheidsklep blaast af

Ketel produceert natte stoom

Bijvullen van ongeschikt water

Waterbehandelingsinstallatie en inspuitinrichting volgens de richtlijn
van de VdTÜV controleren

Ketel wordt dagelijks helemaal uitgeschakeld.

In plaats van uitschakelen omschakelen naar stand-by (95 ºC).

Warmteovergang wordt door vuil
aan rookgas- en waterzijde verlaagd

Ketel reinigen

Nom. vermogen van de ketel wordt
overschreden

Vermogen van de brander controleren

Wirbulatoren ontbreken of zijn niet
volgens de voorschriften gemonteerd

Onderhoud en service: Zie pagina 12 en 14.

Afblaasdruk komt niet overeen met
installatiedruk

Werkingsdruk met geschikte manometer controleren

Klepzitting vuil

Klepzitting reinigen

Waterslot (vóór drukregelaar) verstopt

Slot reinigen

Alkaliteit van het ketelwater te hoog Ketel regelmatig spuien, evt. ontziltingsinstallatie monteren, waterbehandeling volgens EN 12953 uitvoeren. Nageschakelde stoomleiding aftappen.
Waterniveau te hoog ingesteld

Ketel- en voedingswater dagelijks
controleren. Elektrodelengte controleren.

Stoomslagen in de ketel

Voeding van het voedingswater niet Voedingswaterleiding op de juiste
uitgevoerd bij de voedingswateraansluiting aansluiten
aansluiting

Stoomslagen in het condensaatvat

Terugslagklep in de voedingswaterleiding ontbreekt of is defect

Terugslagklep monteren resp. reinigen (op stroomrichting letten)

Condensaatafscheider in de installatie is defect

Defecte afscheiders bepalen en repareren

Stuwlussen slaan door

Stoomdruk verlagen

Stoomverdeler boven de ketel
wordt niet voldoende ontwaterd

Condensaatafscheider monteren

5689730

Waterniveau in de ketel te hoog
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Storingen opheffen
Diagnose (vervolg)
Storingsoorzaak

Maatregel

Waterniveaubegrenzer schakelt uit

Afsluitklep in de voedingswaterleiding gesloten

Afsluitklep openen

Geen voedingswater in condensaatvat

Wateraansluiting op het net controleren

Voedingswaterpomp resp. waterniveauregelaar defect

Oorzaak van de schade aan de waterniveauregelaar volgens de montagehandleiding van de regelaar bepalen

Sterke schommelingen van het waterniveau door te hoge alkaliteit

Water uit ketel en condensaathouder
aftappen. Indien ontziltingsklep aanwezig, ontziltingspercentage verhogen. Opnieuw met behandeld water
vullen. Vaker spuien. Waterbehandelingsinstallatie controleren.

5689730
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Waterkwaliteit
Eisen aan de waterkwaliteit volgens EN 12953-10
Bij stoomproductie is het nuttig zoveel mogelijk condensaat naar de voedingswatertank terug te voeren.

Het condensaat met aanvullend water zo behandelen
dat aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan:

Eisen aan het ketelvoedingswater
Algemene eisen

kleurloos, zuiver en vrij van onopgeloste
stoffen
>9

Geleidingsvermogen bij 25 °C

μS/cm

uitsluitend richtwaarden voor ketelwater
doorslaggevend

Som aardalkaliën (Ca2+ + Mg2+)

mmol/liter

Zuurstof (O2)

mg/liter

< 0,1

Koolzuur (CO2) gebonden

mg/liter

< 25

Koolzuur (CO2) vrij

mg/liter

n.n.

Oxideerbaarheid (Mn VII ⇒ Mn II) als KMnO4

mg/liter

< 10

Olie, vet

mg/liter

<3

< 0,01

Eisen aan het ketelwater
Algemene eisen

kleurloos, zuiver en vrij van onopgeloste
stoffen

pH-waarde bij 25 °C

8,5 tot 10

Zuurcapaciteit tot pH 8,2 (KS8,2)

mmol/liter

1 tot 12

Geleidingsvermogen bij 25 °C

μS/cm

< 5000

Fosfaat (PO4)

mg/liter

10 tot 20

Fosfaatdosering wordt aanbevolen, is echter niet altijd
nodig.
Omrekening:
1 mol/m3 = 5,6 ºdH; 1 ºdH = 0,1792 mol/m3; 1 mval/kg
= 2,8 ºdH

5689730
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pH-waarde bij 25 °C
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Checklist
Advies voor bediening, onderhoud, controle volgens DIN EN 12953-6
Checklist voor ketelinstallatie: Stoomketels
Legenda
■ O = bewaking, controle op ongewone geluiden, geuren e.d.
■ T = controle van de werking van uitrustingsonderdelen, incl. bewaking
72
uur

maanden
1

3

6

Soort controle (voorbeelden)
12

Veiligheidsinrichtingen tegen overschrijding van de druk (veiligheidskleppen)

O

Waterniveaumeter

T

Doorblazen enkel bij ketel met p < 32 bar

Slib- en aftapinrichtingen

T

Door bediening

Kleppen

O

T

Regeling voedingswater

O

T

Bescherming tegen laag water

O

Weergave van stoomdruk en temperatuur (manometer)

O

Drukbegrenzing

O

T

Functiecontrole door het verhogen van
de druk tot de schakelpunten

Temperatuurbegrenzing

O

T

Wijziging van de gewenste waarde/testdrukknop

Circulatiebegrenzing

O

T

Toestellen ter bescherming van de waterkwaliteit

O

T
(1e
)

Beschermingssystemen

O

Onderdelen onder druk (buizen, inspectie-openingen, flenzen, pakkingen, verbindingen, enz.)

T

Beluchten. Extra controle van werking en
bewaking op basis van nationale voorschriften mogelijk.

Volgens instructies van de fabrikant

T

Functiecontrole door het verminderen
van het waterniveau tot de schakelpunten
Vergelijking met begrenzers en regelaars

T
(2e
)

1. Vergelijking van de meetwaarden met
betrouwbare monsters
2. Controle door gekwalificeerde en bevoegde persoon

T

Elektrische en mechanische controles
door gekwalificeerde en bevoegde persoon

O

Druk- en temperatuurregelaars

O

Voedingswatertoevoer

O

Waterkwaliteit

T

Warmtetoevoer

O

Op dichtheid controleren

T

Vergelijkende meting

T
Conform EN 12953-10
T

Door een gekwalificeerde en bevoegde
persoon conform het bedrijfshandboek
van de fabrikant minstens eenmaal per
jaar uitvoeren

5689730
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Aanhangsel

Bedienings-, onderhouds- en testwerkzaamheden:

Checklist
Omvang en interval van de controle
Opmerking
Aanbeveling
Aanbevolen wordt de zesmaandelijkse controles volgens de geldende voorschriften (bijv. EN 12953) door
een deskundige van de fabrikant te laten uitvoeren.
Opmerking
De checklijsten in bijlage dienen om te kopiëren.

5689730

Aanhangsel

De aangegeven omvang van de controles en de tijdsintervallen moeten als voorstel van de fabrikant worden beschouwd. Een aanpassing aan de installatie
moet in het kader van de inbedrijfstelling afgestemd
worden met de exploitant, de controle-instantie en de
fabrikant.
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Protocollen
Tabel vulwater en bijvulwater
Meterstand

Vulwater en bijvulwater

Totaal watervolume

m3

m3

m3

Totale hardheid
Voedingswater Ketelwater

pH-waarde

Datum

Protocol onderhoud/service
Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/service

Onderhoud/service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/service

Onderhoud/service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/service

Onderhoud/service

Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/service

Onderhoud/service

Service

Op:
Door:

Op:
Door:

Op:
Door:

Op:

5689730

Door:
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Protocollen
Protocol onderhoud/service (vervolg)
Eerste inbedrijfstelling

Onderhoud/service

Onderhoud/service

Op:

5689730

Service

Door:
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Technische gegevens
Technische gegevens
t/h

Stoomproductie*1
Rookgaswaarden
Temperatuur
- bij nominaal vermogen
- bij deellast (50 %)

0,9

1,4

2,2

*2

200
130
CE-0035

Service

CE-label

°C
°C

*1

5689730

*2

Bij voedingswatertemperatuur van 80 °C.
Rekenwaarden voor de dimensionering van de rookgasinstallatie volgens DIN 4750 met betrekking tot 13 % CO2 bij lichte
huisbrandolie HBO I/II en tot 10 % CO2 bij aardgas.
Gemeten rookgastemperatuur bij 20 °C verbrandingsluchttemperatuur.
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Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring
Wij, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107
Allendorf, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat
het volgende product qua constructie en werking in
overeenstemming is met de Europese richtlijnen en de
aanvullende nationale vereisten.
De volledige conformiteitsverklaring is met behulp van
het fabricagenr. op volgend internetadres te vinden:

5689730
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www.viessmann.nl/eu-conformity
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