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INLEIDING

1	 Installatiehandleiding

1.1	 Productdocumentatie

De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het 
toestel en moet aan de gebruiker worden overhandigd nadat 
de installatie van het toestel is voltooid om te voldoen aan de 
geldende reglementen.

•	 Lees de handleiding aandachtig door zodat u alle 
informatie begrijpt om de veiligheid tijdens installatie, 
gebruik en onderhoud te garanderen. In geen geval 
wordt aansprakelijkheid aanvaard voor beschadiging die 
voortvloeit uit het niet naleven van de richtlijnen in deze 
gebruikshandleiding.

1.2	 Bijbehorende	documenten

 - 1 gebruiksaanwijzing en 1 installatiehandleiding voor de 
HelioControl-zonneboiler regeling.

 - 1 installatiehandleiding voor de 120l zonneboiler

 - 1 installatiehandleiding voor de pompunit 

 - 1 installatiehandleiding voor de HelioCollector.

 - 1 kaart Garantiekaart

 - 1 of meer installatiehandleidingen van optionele componenten

1.3	 Uitleg	van	symbolen

a
 GEVAAR:

Risico op letsels.

e
 GEVAAR:

Risico op electrische schok.

b
 OPGELET:

Risico op beschadiging van het toestel of zijn omgeving.

i
 BELANGRIJK:

Belangrijke informatie.

2	 Beschrijving	van	het	toestel

Dit apparaat is een opslagtank voor warm tapwater.

Laat het toestel uitsluitend door een erkend installateur  
installeren en voor het eerst in gebruik nemen. De technicus is 
verantwoordelijk voor een juiste installatie en ingebruikname.

2.1	 Veiligheidsvoorzieningen

2.1.1	 Bescherming	tegen	het	roesten	van	de	boiler

Om de zonneboiler te beschermen tegen roest is het hele 
binnenoppervlak van de stalen vat geëmailleerd. Dit heeft tot 
doel elk rechtstreeks contact tussen het staal en het water te 
verhinderen en zo corrosie te voorkomen. Deze bescherming is 
echter niet voldoende: er zijn altijd microscheurtjes waardoor 
corrosie zal optreden. De anode vormt een aanvullende en 
onontbeerlijke bescherming om een "batterijeffect" tussen de 
anode en het staal te creëren. In plaats van het staal te laten 
roesten, zal de anode daarentegen zeer langzaam worden 
aangetast doordat ze uit een materiaal (magnesium) bestaat 
met een negatieve elektrochemische potentiaal ten opzichte van 
staal. De anode moet periodiek gecontroleerd worden om na te 
gaan of er voldoende materiaal is overgebleven om roestvorming 
efficiënt te bestrijden (zie hoofdstuk "Onderhoud").

2.1.2	 Bescherming	van	de	installatie	tegen	bevriezing	
en	oververhitting

•	 Als de zonneboiler gedurende een lange periode buiten dienst 
blijft in een onverwarmde ruimte, moet hij volledig worden 
afgetapt om vorstschade te vermijden.

2.1.3	 Inlaatcombinatie

•	 Om een goede werking van het systeem te garanderen en 
het systeem en de gebruiker te beschermen bij storingen, 
moet zo dicht mogelijk stroomopwaarts van de boiler in de 
toevoerleiding van het koud water een inlaatcombinatie (niet 
meegeleverd) worden aangebracht.

De inlaatcombinatie moet een ventiel bevatten dat de 
maximumdruk beperkt tot 8 bar, een afsluiter om de 
watertoevoer naar de zonneboiler te kunnen openen/sluiten, 
een terugslagklep om vervuiling door terugstuwing in de 
voedingsleiding te voorkomen, en een sifon die verbonden is met 
de afvalwaterleiding.

De maximale bedrijfsdruk in de boiler is 10 bar.

b
OPGELET : Om veiligheidsredenen loopt er water uit 
het overstortventiel van de inlaatcombinatie tijdens 
het verwarmen van de zonneboiler !  
Niet afsluiten !

a
De temperatuur van het water dat uit het 
overstortventiel van de inlaatcombinatie komt kan 
85°C bedragen. Als u deze elementen of het water dat 
uit deze elementen komt aanraakt, loopt u risico op 
brandwonden!

2.1.4	 Thermostatisch	mengventiel

a
GEVAAR : Om verbrandingsgevaar voor de gebruiker 
te vermijden, moet er een thermostatisch mengventiel 
(niet meegeleverd) aangebracht worden.

•	 Indien een cv-ketel wordt toegepast als naverwarmer dient er 
een thermostatisch mengventiel tussen de zonneboiler en de 
cv-ketel geplaatst te worden. 

•	 Stel het mengventiel af op 55 graden Celcius.
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•	 Voor de AWB ThermoElegance is een naverwarmingset 
zonneboiler beschikbaar.

2.2	 Typeplaatje

Het typeplaatje vermeldt het land waar het toestel vervaardigd is 
en het land waarvoor het toestel bestemd is.

Plaats van het typeplaatje:

1

Legenda
1	 Typeplaatje

Op het typeplaatje staan de volgende kenmerken:

 - De naam van de fabrikant

 - Het serienummer van het toestel

 - De referentie van het toestel

 - Het volume van de zonnewarmtewisselaar

 - De maximale werkdruk in het zonnesysteem

 - Het warmtewisselende oppervlak van de 
zonnewarmtewisselaar

 - De maximale bedrijfsdruk in de sanitaire kring 

 - De maximumtemperatuur van de vloeistof in de 
zonnewarmtewisselaar

 - De streepjescode van het toestel

CE-merkteken

Het CE-merkteken geeft aan dat de toestellen die in deze 
handleiding worden beschreven, voldoen aan de volgende 
richtlijnen:

 - Richtlijn 97/23/EWG van het Europees parlement en van 
de Raad voor de harmonisering van de wetgevingen van de 
lidstaten betreffende drukapparatuur.

2.3	 Gebruik	conform	de	voorschriften

De 120l Zonneboilers is een opslagvat voor warm tapwater. Deze 
maakt gebruik van zonne-energie om tapwater op te warmen in 
een systeem met gedwongen circulatie onder druk.

3	 Veiligheidsvoorschriften	en	reglementen

3.1	 Veiligheidsvoorschriften	

•	 Houd rekening met de volgende methoden en 
voorzorgsmaatregelen:

 - Neem het toestel vast aan de onderkant.

 - Draag waar nodig veiligheidskleding, bijv. handschoenen, 
veiligheidsschoenen.

•	 Gebruik veilige methoden voor het heffen:

 - Houd de rug recht.

 - Vermijd het draaien van de taille.

 - Vermijd kromming van het bovenlichaam/afbuiging van de 
topzwaarte.

 - Gebruik bij het vastgrijpen altijd de handpalm.

 - Gebruik de handgrepen die voor de behandeling voorzien zijn.

 - Houd de lading zo dicht mogelijk bij het lichaam.

 - Gebruik altijd hulp waar nodig.

•	 Breng de pakkingen goed aan bij het tot stand brengen van 
de hydraulische aansluitingen om elk gevaar op lekkage te 
vermijden.

•	 Dit toestel heeft metalen onderdelen. Wees voorzichtig 
wanneer u ermee omgaat en het schoonmaakt, en let in het 
bijzonder op voor randen.

Neem de fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht voordat u 
begint aan onderhoud of reserveonderdelen vervangt:

•	 Sluit het toestel af van het hydraulisch systeem met de 
afsluitkranen indien die voorzien zijn.

•	 Tap het toestel af als u onderdelen van het hydraulische circuit 
moet vervangen.

•	 Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

•	 Gebruik uitsluitend nieuwe O-ringen en pakkingen.

•	 Controleer na uw interventie de leidingen op lekken.

•	 Voer nadat het werk aan het toestel is voltooid een bedrijfstest 
uit en controleer op veilige werking.
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3.2	 Reglementen

Bij de installatie en inbedrijfname van het toestel moeten de 
besluiten, richtlijnen, technische reglementen, normen en 
voorschriften nauwkeurig gerespecteerd worden in hun huidige 
versie.

Toepasselijke normen in de Europese Unie

Algemene informatie over zonne-installaties

PrEN ISO 9488

Terminologie thermische zonne-installaties en componenten 
(ISO/DIS 9488; 1995)

EN 12975-1

Thermische zonne-installaties en de componenten ervan ; 
collectoren, deel 1 : algemene vereisten

EN 12975-2

Thermische zonne-installaties en de componenten ervan ; 
collectoren, deel 2 : testmethodes

EN 1991-2-3

Eurocode 1 – Basissen voor de berekening en acties op de 
structuren, deel 2–3 : acties op de structuren, sneeuwlasten

EN 12976-1

Thermische zonne-installaties en de componenten ervan ; vooraf 
gefabriceerde installaties, deel 1 : algemene vereisten

EN 12976-2

Thermische zonne-installaties en de componenten ervan ; vooraf 
gefabriceerde installaties, deel 2 : testmethodes

ISO 9459-1 : 1993

Zonneverwarming – systemen voor de bereiding van warm water, 
1ste deel : beoordelingsprocedure van de prestatie met behulp 
van tests binnen

ISO/TR 10217

Zonne-energie / systemen voor de bereiding van warm water / 
selectiegids van de materialen volgens interne corrosiecriteria

Collectoren en montage van de collectoren

EN 1991-2-4

Eurocode 1 – Planningsprincipes van de structuren en acties op 
de structuren, delen 2-4 : acties op de structuren, windlast.

Boiler en montage van de zonneboiler.

Richtlijn inzake drukapparatuur 97/23/EG.

Richtlijn van het Europees parlement en van de Raad van 29 mei 
1997 betreffende de harmonisering van de wetgevingen van de 
lidstaten betreffende drukapparatuur.

PrEN 12897

Bepalingen voor de watervoorziening van installaties uitgerust 
met een warmwaterboiler, onrechtstreeks verwarmd of niet 
geventileerd (gesloten) 

PrEN 806-1

Technische regels betreffende installaties voor sanitair water in 
gebouwen die water leveren voor menselijk gebruik, 1ste deel: 
Algemeen

PrEN 1717

Preventie van de aanwezigheid van onzuiverheden in de 
drinkwaterinstallaties en algemene vereisten betreffende de 
veiligheidsvoorschriften om de aanwezigheid van onzuiverheden 
in het drinkwater te voorkomen die te wijten zijn aan 
terugstroming.

EN 60335-2-21

Elektrische veiligheidsapparaten voor huishoudelijk en 
dergelijk gebruik ; deel 2 : Bijzondere vereisten betreffende de 
waterverwarming (boilers voor sanitair warm water en boiler); 
(CEI 335-2-21: 1989 en bijlagen 1 ; 1990 en 2 ; 1990)

Bliksemafleider

ENV 61024-1

Bescherming van constructies tegen blikseminslag, deel 1 : 
algemene regels (IEC 1024-1 : 1990 ; gewijzigd).

4	 Garantie	/	verantwoordelijkheid

4.1	 Gedetailleerde	waarborgbepalingen	

 - NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor 
laagspanningsinstallaties)

 - Eventuele lokale voorschriften zoals bouw- en 
brandvoorschriften. 
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4.2	 Gebruik	van	het	toestel	/	
verantwoordelijkheid	van	de	fabrikant

b
De bovenstaande gedetailleerde garantiebepalingen 
zijn van toepassing onder de volgende voorwaarden:

 - Het toestel is geïnstalleerd door een erkend installateur 
overeenkomstig de installatievoorschriften.

 - Het toestel wordt gebruikt voor normaal huishoudelijk 
gebruik en in overeenkomst met de bedienings- en 
onderhoudsinstructies van de fabrikant.

 - Tijdens de garantieperiode wordt werk aan het toestel, service, 
onderhoud, reparatie en demontage alleen uitgevoerd door een 
erkend installateur.

 - De garantieperiode wordt niet verlengd door reparatie of 
vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode.

b
De fabrikant heeft geen enkele verantwoordelijkheid 
voor beschadiging die voortvloeit uit:

 - Defecten of schade die het resultaat zijn van een incorrecte of 
gebrekkige installatie, niet verricht onderhoud of een slechte 
regeling worden niet gedekt door de garantie.

 - Defecten in het systeem waarop het toestel is aangesloten.

 - Elke beschadiging of verkeerde instelling die veranderingen 
teweeg brengt in de aard of de druk van de gebruikte vloeistof, 
of die de eigenschappen van de stroomtoevoer beïnvloeden. 

•	 Zie "Gedetailleerde waarborgbepalingen" voor meer details.

a
Dit toestel is uitsluitend geschikt voor installatie in de 
landen die zijn vermeld op het typeplaatje.

Dit toestel is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) 
bediend te worden die fysieke, motorische of geestelijke 
beperkingen hebben en ook niet door personen met een gebrek 
aan ervaring en kennis. Om de veiligheid van deze personen te 
garanderen, moeten zij beroep doen op competente personen die 
hen het gebruik van dit toestel kunnen uitleggen.

•	 Zorg ervoor dat kinderen niet met het toestel spelen.

5	 Recycling

De verpakking, het apparaat en de inhoud van het pakket 
moet worden gerecycled in overeenstemming met de geldende 
regelgeving. 

5.1	 Apparaat

Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit recyclebare materialen. 

Dit symbool betekent dat dit apparaat niet weggegooid 
mag worden samen met huishoudelijk afval, dat het 
selectief opgehaald dient te worden met het oog op het 
hergebruik en de recycling ervan.

•	 Het apparaat dient gerecycled te worden. Breng dit 
apparaat naar een verzamelpunt voor de verwerking, de 
nuttige toepassing, de recycling van afval van elektrisch en 
elektronisch afval. Hetzij een afvalverwerkingscentrum hetzij 
door een erkende dienstverlener. 

5.2	 Verpakking

i
 BELANGRIJK :

Het recyclen van de verpakking moet worden uitgevoerd 
door de installateur die het apparaat geïnstalleerd heeft.

•	 Recycle de verpakking van het apparaat door het sorteren 
van het recyclebaar afval (karton, plastic, ...) van het niet 
recyclebaar afval (strapping ...).
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INSTALLATIE

6	 Plaats	van	het	toestel

6.1	 Plaats

6.1.1	 Instructies

•	 Lees de waarschuwingen en instructies met betrekking 
tot de veiligheid in de gebruikershandleiding en 
installatiehandleiding aandachtig door alvorens een plaats 
voor het toestel te kiezen.

•	 Controleer of de ruimte waarin de zonneboiler zal worden 
geplaatst een correcte installatie mogelijk maakt en voldoende 
toegankelijk is. 

•	 Om warmteverliezen te vermijden, moet de boiler zo dicht 
mogelijk bij de ketel worden aangebracht.

•	 Installeer het toestel niet in een kamer waar heel veel stof 
aanwezig is of met een corrosieve atmosfeer.

•	 Het toestel moet het hele jaar door beschermd zijn tegen vorst. 
Als deze voorwaarde niet kan worden nageleefd, laat dit de 
gebruiker weten en raad hem aan de nodige maatregelen te 
nemen.

•	 Leg deze vereisten uit aan de gebruiker van het toestel.

i
 BELANGRIJK:

Om energieverliezen te vermijden, moeten de 
zonnesysteem leidingen en de cv-leidingen uitgerust 
zijn met een thermische isolatie conform de geldende 
thermische reglementen.

6.2	 Toegankelijkheid

•	 Kies een plaats voor de boiler waar er minstens 35 cm 
vrije ruimte is bovenaan om de versleten anode te kunnen 
vervangen.

•	 Zorg er ook voor dat de aansluitingen voor de toevoer van 
water en zonnevloeistof toegankelijk zijn voor inspectie.

•	 Plaats de zonneboiler zo dat de hydraulische en elektrische 
onderdelen gemakkelijk bereikbaar zijn om ze te 
onderhouden.

•	 Houd een redelijke ruimte rond de hele boiler vrij.

7	 Installatie	van	het	toestel

b
 OPGELET:

De boilersensor wordt meegeleverd met de HelioControl 
zonneboiler regelaar.

7.1	 Stuklijst

De zonneboiler wordt gemonteerd geleverd. Hij is op een blok 
polystyreenschuim geplaatst en ommanteld met karton.

Als u toebehoren besteld hebt, dan wordt dit in een afzonderlijk 
pakket geleverd.

1

2 3

Legenda
1 Zonneboiler (x1)
2 Garantiekaart (x1)
3 Installatiehandleiding (x1)

•	 Controleer de inhoud van de verpakking.

•	 Niet meegeleverd zijn eventuele koppelstukken om het 
leidingwerk met de koud/warmwater aansluiting en de 
zonnesysteem aansluitingen te verbinden.

b
 OPGELET:

Niet meegeleverd: 
- 2x knie/koppelstuk 3/4" binnendraad  
- 2x knie/koppelstuk 1" binnendraad 
- Stop 3/4" binnendraad



0020139698_01 - 03/12 - AWB
- 7 -

INSTALLATIE

NL

7.2	 Afmetingen	(mm)
A

B 80

180
55 55

180

73

8

4

1

7

2

3

5

6

Legenda
1	 Aansluiting	voor	koud	water	G3/4"
2	 Aansluiting	voor	warm	water	(naar	combiketel)	G3/4"
3	 Aansluiting	aanvoer	zonnesysteem	G1"
4	 Aansluiting	retour	zonnesysteem	G1"
5	 Geen	functie	(wel	afsluiten	G3/4")
6	 Halfopen	dompelbuis	voor	boilersensor	
7	 Beschermende	magnesium	anode
8	 Aftapkraan

Type A	(mm) B	(mm) Beschermende	
magnesium	
anode

FE 120 S 753 564 517

7.3	 Plaatsing	van	de	zonneboiler

•	 Haal de zonneboiler uit zijn verpakking op de plaats van de 
installatie

•	 Zet het toestel waterpas met behulp van zijn 3 verstelbare 
poten.

8	 Hydraulische	aansluiting	en	montage	van	de	
temperatuursensor

8.1	 Hydraulische	aansluiting

•	 Voordat enige handelingen uit te voeren, moeten de leidingen 
zorgvuldig gereinigd worden met behulp van een passend 
product om de eventuele onzuiverheden zoals vijlsel, 
soldeersel, oliën en diverse vetten te verwijderen. Deze 
vreemde lichamen zouden in het toestel terecht kunnen komen 
en de goede werking ervan in het gedrang brengen.

•	 Gebruik geen oplosmiddelen om risico te vermijden het 
zonnesysteem te beschadigen.

•	 Controleer of er geen lekken zijn. Herstel ze indien nodig.

Om de goede werking en veiligheid voor het systeem en de 
gebruiker te garanderen, moeten bepaalde onderdelen aan de 
installatie worden toegevoegd:

 - In de koudwatertoevoerleiding moet een inlaatcombinatie 
aangebracht worden.

•	 Breng in de koudwaterleiding een afsluiter aan tussen de 
koppeling van de boiler en de inlaatcombinatie om de boiler 
indien nodig af te kunnen tappen.

b
 OPGELET:

De inlaatcombinatie wordt niet met de boiler 
meegeleverd.

i
 BELANGRIJK:

Zie hoofdstuk "Afmetingen" voor de plaats en de naam 
van de verschillende aansluitingen. 
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1

2
3 4

5

Legenda
1	 Aansluiting	voor	warm	water	G3/4"
2	 Aansluiting	aanvoer	zonnesysteem	G1"
3	 Aansluiting	retour	zonnesysteem	G1"
4	 Koppelstuk	voor	koud	water	G3/4"
5	 Geen	functie	(wel	afsluiten	G3/4")

•	 Sluit de verschillende leidingen aan op de zonneboiler. 

•	 Installeer de koudwaterleiding, uitgerust met een 
inlaatcombinatie.

•	 Installeer een thermostatisch mengventiel in de warmwater 
leiding om verbrandingsgevaar voor de gebruiker te vermijden 
(niet meegeleverd).

•	 Indien een cv-ketel wordt toegepast als naverwarmer installeer 
dan een thermostatisch mengventiel tussen de zonneboiler en 
de cv-ketel.

•	 Sluit de aansluiting (5) met een stop (niet meegeleverd).

b
 OPGELET:

Sluit (5) af met een stop 3/4" (niet meegeleverd).

8.2	 Montage	van	de	temperatuursensor

Alleen de temperatuursensor TAC2 is met de boiler verbonden.

i
 BELANGRIJK:

De temperatuursensor moet tot tegen de aanslag in de 
halfopen dompelbuis gestoken worden.

A

Type A	(mm)

FE 120 S 315

9	 Ingebruikname	

9.1	 Vullen	van	de	zonnewarmtewisselaar

Om de zonnewarmtewisselaar met zonnevloeistof te vullen, moet 
u de vulpomp gebruiken die als accessoire beschikbaar is en 
te werk gaan zoals opgegeven in de bijbehorende technische 
instructie.

9.2	 Vullen	van	de	zonneboiler	met	tapwater

•	 Open de koudwatertoevoer van het waternet en open enkele 
kranen voor warm tapwater om de zonneboiler te vullen.

•	 Laat deze kranen enige tijd doorlopen zodat de zonneboiler 
geheel ontlucht.

•	 Controleer de aansluitingen van de zonneboiler en het 
tapwater circuit op eventueele lekkages.

•	 Controleer de werking en de afstelling van de verscheidene 
componenenten geïnstalleerd in het sanitaire circuit.

10	 Specifieke	afstelling

Afstellen van het thermostatisch mengventiel

Het is noodzakelijk de uitgangstemperatuur van de boiler d.m.v. 
het thermostatisch mengventiel af te stellen op een temperatuur 
waarbij brandwonden en mogelijke schade aan de cv-ketel 
vermeden worden. 

•	 Stel het thermostatisch mengventiel in op een gewenste 
waarde tussen 40 en 60 °C. 

•	 Controleer de temperatuur van het warme water aan de 
verscheidene gebruikspunten. 
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11	 Informatie	voor	de	gebruiker

Na het voltooien van de installatie moet de installateur:

•	 de werking van het toestel en de veiligheidsvoorzieningen 
uitleggen aan de gebruiker, en indien nodig een demonstratie 
geven en vragen beantwoorden;

•	 de gebruiker alle nodige documentatie overhandigen; 

•	 de documenten waar nodig invullen;

•	 de gebruiker inlichten over de voorzorgsmaatregelen die 
noodzakelijk zijn om beschadiging van het systeem, het 
toestel en het gebouw te voorkomen;

•	 de gebruiker eraan herinneren het toestel jaarlijks doch 
uiterlijk na 24 maanden een onderhoudsbeurt te geven.

•	 leg de gebruiker uit hoe de zonneboiler te ledigen en welke 
componenten hiervoor te bedienen zijn. 
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12	 Aftappen	van	de	zonneboiler		

a
 OPGELET:

Het water dat uit de zonneboiler komt, kan een 
temperatuur van 85°C bereiken.

1
2

Legenda
1	 Aftapkraan
2	 Afvoerleiding	

a
 OPGELET:

Wanneer u gedurende een lange periode afwezig bent 
en als uw toestel zich niet in een vorstvrije omgeving 
bevindt, tap de zonneboiler dan af volgens de opgegeven 
aftap procedure. 

•	 Sluit de koudwatertoevoerkraan van de installatie.

•	 Sluit een afvoerleiding (2) aan op de aftapkraan (1).

•	 Steek het andere uiteinde van de slang in een leiding die met 
de riolering is verbonden. 

•	 Open de aftapkraan (1).

•	 Open de hoogst gelegen tapwaterkraan van de installatie om 
het systeem volledig af te tappen.

•	 Wanneer er geen water meer uitstroomt, sluit dan de 
aftapkraan (1) en de warmwaterkraan.

•	 Verwijder de afvoerleiding (2).

13	 Onderhoud

13.1	 Onderhoud	van	de	magnesium	
beschermingsanode

De sanitaire boilers zijn uitgerust met een beschermende 
magnesium anode waarvan de gemiddelde levensduur ongeveer 
5 jaar bedraagt. De corrosiegraad van de beschermende anode 
moet 2 jaar na de installatie gecontroleerd worden.

•	 Voer deze controle vervolgens jaarlijks uit.

•	 Wanneer de anode voor 60% verbruikt is, dient deze  
vervangen te worden.  

a
 OPGELET:

Deze controle gebeurt wanneer de zonneboiler leeg is.

1

Legenda
1	 Beschermende	anode

•	 Haal de beschermende anode uit de boiler en controleer de 
aantastingsgraad (corrosie).

•	 Vervang de anode indien nodig.

•	 Vervang de versleten of beschadigde afdichtingen.

•	 Vul de zonneboiler en controleer op eventuele lekken.

13.2	 Reiniging	van	de	buitenkant	van	de	
zonneboiler

Reinig de buitenkant van de zonneboiler met een vochtige doek 
(eventueel in een sopje gedrenkt).

Naargelang van de kwaliteit van het water raden we u aan de 
zonneboiler geregeld te spoelen.

i
 BELANGRIJK:

Om de bekleding van uw toestel niet te beschadigen, 
mag u nooit agressieve reinigingsproducten of 
oplosmiddelen gebruiken (alle soorten schurende 
producten, benzine enz.).



0020139698_01 - 03/12 - AWB
- 11 -

ONDERHOUD

NL

13.3	 Reiniging	van	de	binnenkant	van	het	vat

Om het vat te reinigen dient u er eerst de beschermende anode 
te verwijderen. Spoel vervolgens het vat goed uit met een flinke 
waterstraal. Afvoer van het reinigingswater via de aftapkraan.

13.4	 Controle	van	de	sanitaire	veiligheidsklep	(niet	
meegeleverd)

De afvoerleiding van de sanitaire veiligheidsklep moet altijd open 
blijven.

•	 Controleer de goede werking van de veiligheidsorganen. 

•	 Vervang de veiligheidsklep:

 - Als er geen water uit stroomt wanneer u de klep opent. 

 - Als de waterdichtheid van de veiligheidsklep niet meer 
verzekerd is.

14	 Reserveonderdelen

Gebruik originele reserveonderdelen van de fabrikant voor een 
veilige en lange levensduur van het product.

i
 BELANGRIJK:

Dit toestel is voorzien van het CE-
conformiteitsmerkteken. Gebruik uitsluitend nieuwe 
originele reserveonderdelen van de fabrikant.

•	 Zorg dat reserveonderdelen correct worden gemonteerd in de 
juiste stand en richting. Test het toestel op veilige werking na 
het aanbrengen van reserveonderdelen of na reparatie.

15	 Technische	gegevens

Beschrijving Eenheid FE 120 S

Inhoud van de zonneboiler l 115

Toegelaten werkdruk bar 10

Max. temperatuur van het warm water °C 85

Max. vermogen van de warmtewisselaar 
(DIN 4708/3)

kW 25 

Oppervlakte van de warmtewisselaar m² 0.85

Capaciteit van de warmtewisselaar l 5.9

Boiler met isolatie en verpakking kg 62

Boiler gevuld gebruiksklaar kg 183

Maximaal toegestane werkdruk in de 
warmtewisselaar

bar 10

Max. temperatuur van het zonnesysteem 
vloeistof

°C 150

Warmteverliezen (2) kWh/24h 1.3

Koudwateraansluiting bedrading R 3/4

Warmwateraansluiting bedrading R 3/4

Aansluitingen zonnesysteem bedrading R 1

Hoogte mm 752

Diameter mm 564

Materiaal van de boiler/thermische 
warmtewisselaar 

geëmailleerd 
staal

Warmte-isolatie van de boiler geëxpandeerd 
polyuretha-
anschuim

1) Bepaald volgens de norm DIN 4708 deel 3

2) Met een Δ-T tussen de omgevingstemperatuur en tapwater in 
de zonneboiler van 40 K
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