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21 .1 0

S
AAN DE INSTAllATEUR,
Met deze ketel die u gaat installeren,
installeert u een kwaliteitsprodukt.
Ondanks de bekendheid van het
AWB-konsept, heeft deze ketel zaken die
nieuw voor u zullen zijn. lees daarom
goed de bijgevoegde instrukties.
De tijd die u daaraan besteedt, wint u
terug bij het installeren. Daarnaast kan
een goede uitleg aan de bewoner, over
de werking en bediening van de
e.v.-installatie, u veel werk en hem veel
ongenoegen besparen.
Zijn er problemen of vragen, neem dan
kontakt op met AWBo
Met vriendelijke groeten,
AWB B.V.

gebrand op rendement
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Technische

17.10 S-21.10

S

gegevens
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Typenummers

mm
liter
mbar
Mcal/h.
kW
bar
°C
A
barmm-knel
m3/h-15°C
%
m2
0mm
kg

17.10 S

Montagevoorschrift voor de AWB e.v.-ketel
in staande uitvoering.
Type 17.10 S en 21.10 S
Handel altijd volgens de laatste eisen NEN 1010, NEN
1078 en NEN 3028 en eventuele plaatselijke
voorschriften.

Lijst van komponenten:
Gasblok
Cirkulatiepomp
Maximaal thermostaat
Ketelthermostaat
Vul en aftapkraan
Brander
Smeltveiligheid
Thermomanometer
Thermokoppel
Waakvlambrander
Piëzo-ontsteker
Ontstekingspen
Pompschakelaar
T.1.B.

Honeywell VS600C
Grundfos UPS 15-35-20
of Biral NRB 12T-1
T 20602 L 6-701 L 104 of
Emerson TOD 60- TG 11
Emerson 716 R-S951
1/2"

Polidoro C160 of Furigas
63 mAT
AWBW'
Honeywell 0 309 of Orkli
Honeywell 0 30S A
Honeywell of Belpa
of Europack AP
Sapco
Encon Assy S211 01 091 :
TOD 36 TXE 26
of Elmwood 2455 RM
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MONT AGEVOORSCHRrFT
C.V.-INSTALLATEUR

VOOR DE ERKENDE

Opstelling:
Raadpleeg vóór het plaatsen de maatschets van de ketel (fig.
1) om de juiste stand tot de omliggende wanden te bepalen.
• Aan de achterzijde van de ketel dienst minstens 10 cm vrij
te zijn.
• De luchttoevoeropeningen mogen nimmer afgedekt
worden.
• De siermantel van de ketel behoort te allen tijde
gemakkelijk verwijderd te kunnen worden voor het
verrichten van onderhoud.
• De aansluiting naar de schoorsteen dient eenvoudig
gedemonteerd te kunnen worden voor de
schoonmaakbeurt van het toestel.
• Kontroleer de ketel na het uitpakken op eventuele
beschadigingen; deze direkt melden aan de leverancier.
• De ketel mag niet geplaatst worden in stoffige ruimten of
plaatsen waar chemische stoffen worden gebruikt of
opgeslagen (b.v. meel, haarlak, chemische
reinigingsmiddelen, verf, drijfgassen enz ...).
Aansluitingen:
• Indien kunststof-leidingen gebruikt worden in het
e.v.-circuit moet de flow over de ketel altijd minstens
500 Ilh zijn en dient de ketelthermostaat niet hoger
ingesteld te worden dan 85°C.
• Het schoorsteenkanaal dient grondig gereinigd te zijn
voor u met de aansluiting begint.
• Spoel de installatie goed schoon. U voorkomt hiermee
veel problemen met de apparatuur.
• Zorg dat er geen vuil in de gasleiding zit. Blaas deze
eventueel schoon.
• Los bijgeleverde koppeling W' x 15 mm knel moet op het
uiteinde van de gasleiding gemonteerd worden.
• Sluit de ketel op de installatie aan.

bovenaanzicht

Rood is de aanvoer, blauw de retour.
• Zorg dat alle leidingen spanningsvrij zitten, om lawaai te
voorkomen.
• Alle neergaande leidingen moeten voorzien worden van
een ontluchtingsmogelijkheid.
• Kontroleer alle waterverbindingen op eventuele lekkages
(ook die aan de ketel).
N.B.:
Als de gasleidingen op dichtheid gekontroleerd worden, mag
dit alleen gebeuren met een druk van maximaal 150 mbar.
Voor het gasregelblok geldt een druk van maximaal 50 mbar.
Rookgasafvoer:
Breng de afvoerpijp aan. De 17.10 S en 21.10 S zijn voorzien
van een ingebouwde trekonderbreker.
Om rookgaslekkage uit de trekonderbreker te voorkomen, is
het belangrijk om een zo lang mogelijk vertikaal deel van de
afvoerpijp op het toestel te plaatsen alvorens over te gaan tot
een eventueel horizontaal gedeelte.
De schoorsteen moet aan de uitlaat van de trekonderbreker
een trek hebben van 0,03 mbar, dit komt overeen met een
vertikale pijp van 0,5 m lengte.
T.T.B.:
• NEN 1078 eist dat het toestel wordt voorzien van een
beveiliging die reageert op lekkage van verbrandingsgassen uit de valwindafleider van het toestel.
• Hiertoe is op het toestel een Thermische Terugslag
Beveiliging (T.1.B.) gemonteerd. Dit is een temperatuurgevoelige schakelaar, die de gastoevoer vergrendelt,
wanneer er lekkage van verbrandingsgassen optreedt.
De T.1.B. werkt vergrendelend, dit wil zeggen dat hij niet
zelfherstellend is en derhalve op het toestel ontgrendeld
dient te worden, zodra de onveilige situatie niet meer
voorhanden is. Dit gebeurt door de reset-knop in te
drukken.

cv-ketel

voorzijde
cv-ketel

o
siliconen
snoer

resetk~

~
T.T.B.

FIG.2
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Werkdruk:
De ketel is bestemd voor een gesloten installatie met een
minimale overdruk van 0,5 bar en een maximale overdruk
van 3 bar.
Vergeet niet het los meegeleverde W' overstortventiel in de
installatie op te nemen.
Thermostatische

radiator-afsluiters:

Bij toepassing hiervan is het gewenst een kortsluitleiding aan
te brengen, die een flow van minstens 350 Ilh over de ketel
verzorgt. De leverancier van de thermostatische radiatorafsluiters kan hierover informatie verschaffen.

Gasdrukregeling :
De hoeveelheid gas die naar de brander stroomt, wordt
bepaald door de boring van de spuiter en de branderdruk.
Zowel boring als branderdruk zijn door de fabrikant
vastgesteld (zie technische gegevens).
Men kan, na de afdekschroef van de drukregelaar
weggenomen te hebben, de juiste branderdruk instellen
door met in- of uitschroeven van de stelschroef de veerdruk

U

te verhogen of te verlagen. (zie fig. 3) De druk is af te lezen
van een U-buismeter die aangesloten wordt op de
meetnippel van de uitgang van het gasregelblok.
Waakvlam:

MONTAGEVOORSCHRIFT
INSTAllATEUR:

VOOR DE GASTECHNISCHE

De gas-aansluiting dient te geschieden volgens de geldende
voorschriften. Raadpleeg hiervoor NEN 1078, NEN 3028 en
de handleiding voor het opstellen van met aardgas gestookte
c.v.-toestellen uitgave VEG-gasinstituut.
Gasaansluiting :
Buiten het toestel moet een GIVEG-gekeurde gaskraan
geplaatst worden, waarvan de maat groter of gelijk is aan de
aansluiting op het toestel.
Beveiliging:
De veiligheid in het toestel wordt gewaarborgd door de
thermo-elektrische waakvlambeveiliging (veiligheidsklep).
De veiligheidsklep blijft alleen dan open, wanneer de
waakvlam het thermokoppel voldoende verwarmt. Gaat de
waakvlam uit, dan koelt het thermokoppel af en sluit de
veiligheidsklep binnen 60 sekonden.
Tijdens de sluittijd ontwijkt nog gas.
Daarom mag men de waakvlam nooit eerder opnieuw
ontsteken dan 5 minuten nadat deze is uitgegaan. Het in de
ketel aanwezige gas is in die tijd door de schoorsteen
ontweken.

De gashoeveelheid naar de waakvlam kan geregeld worden
met de stelschroef op het gasblok: het thermokoppel geeft
bij een goede waakvlamafstelling een spanning af van 10 à
12 mV gemeten over het thermokoppel, belast met de
magneetspoel.
Ketelwatertemperatu ur:
Zijn de veiligheidsklep en de gasregelklep geopend, dan kan
gas naar de brander stromen via het gasregelblok. Het
openen en sluiten van de gasregelklep geschiedt op

U.

kommando van de kamer- en ketelthermostaat.
Met de ketelthermostaat kan men de maximale
ketelwatertemperatuur instellen op die hoogte, welke de
buitentemperatuur gewenst maakt.
MONTAGEVOORSCHRIFT
VOOR DE ERKENDE
ELEKTROTECHNISCHE
INSTAllATEUR:
De installatie dient te voldoen aan NEN 1010 en de
plaatselijk geldende voorschriften.
Hoofdvoeding:
De elektrische voeding is 220V; één fase.
Het toestel is voorzien van een snoer met randgeaarde
stekker. De lengte van dit snoer buiten het toestel is 1 meter.
De ketel kan door middel van een wandkontaktdoos met
aardkontakt worden aangesloten.

Instelling
branderdruk
onder afdekschroef
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Pompaansluiting:
De circulatiepomp is 220V; één fase. De pomp is reeds
aangesloten.
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FIG.3

GASREGELBLOK

HONEYWELL V8600C

Pompschakeling.
De ketel is standaard voorzien van een pompschakeling.
pomp gaat draaien onder de volgende kondities:
- bij een warmtevraag via het kamerthermostaatcircuit;

u
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bij het openen van de ketelthermostaat;
bij het sluiten van de pompkontinu-schakelaar.

Na beëindiging van deze kondities, zal de pomp gedurende
15 minuten doordraaien.
Bij het inschakelen van de netvoeding zal de pomp
kortstondig draaien.
Om te voorkomen dat gedurende langere
stilstandsperioden, bijv. zomersituatie, de pomp vast gaan
zitten, wordt de pomp eenmaal per 24 uur kortstondig
ingeschakeld.
Dit tijdstip kan eenvoudig worden ingesteld, door de
kamerthermostaat even in- en uit te schakelen op het
gewenste inschakelmoment.
Pomp kontinu-schakelaar/vorstbeveiliging.
De ketel is voorzien van een pomp kontinu-schakelaar. Bij
bevriezingsgevaar kan door middel van deze schakelaar de
pomp kontinu worden ingeschakeld. Omdat stromend water
minder snel bevriest dan stilstaand water wordt de kans op
bevriezing van de installatie sterk gereduceerd.
Naast de hand bediende schakelaar kan ook een vorstthermostaat parallel aan deze schakelaar worden

0.5
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aangesloten. Wanneer de temperatuur zakt tot beneden de
ingestelde waarde van de vorstthermostaat, zal de pomp
automatisch worden ingeschakeld. (bijv. lOC)
De vorstthermostaat moet worden aangesloten op de punten
V-V van de aansluitkroonstrip op de achterzijde van de ketel.
De vorstthermostaat moet van het type "normally open" zijn.
Kamerthermostaat
Het toestel is aan de achterzijde voorzien van een kroonstrip,
welke gekodeerd is met de letters V-V-W-R.
De kamerthermostaatleidingen
moeten worden aangesloten
op de aansluitpunten R en W.
De aansluitpunten V en V zijn bedoeld voor het aansluiten
van een vorst-thermostaat.
Indien de kamerthermostaat (24V wisselspanning-twee
draads) is voorzien van een anticipatieweerstand, dient deze
ingesteld te worden op 0,2 A.
Voor het kamerthermostaat circuit geldt verder:
Spanning
24V wissel
min. stroom (nulstroom)
10 mA
max. stroom
0,2 A
max. toelaatbare weerstand
5 Ohm (kamerth. +
kamertherm. -leidingen)

1.5

Klokthermostaat
Klokthermostaten en elektronische thermostaten zullen
korrekt funktioneren als ze voorzien zijn van de normale
kontakten. Als ze echter z.g. solid-state of transistor
"kontakten" bevatten, kan alleen een goede werking
verwacht worden, als ze geschikt zijn voor AC laagspanning.
Eventueel aanwezige anticipatie-weerstand moet ingesteld
worden op 0,2 A.
INBEDRIJFSTELLING
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KETEL:

Kontroleer de goede ligging van de rookgasstuwschijf;
ziet u liggen na verwijdering van de trekonderbreker.

deze

Vullen en ontluchten:
• Schakel de elektriciteit uit.
•

•
•
•

•

Indien dit niet reeds is gebeurd, het c.v.-circuit goed
doorspoelen. U voorkomt hiermee veel problemen in de
installatie. Kontroleer of alle kranen openstaan.
Open alle ontluchtingsnippels enkele slagen.
Zet de kamerthermostaat laag
De installatie vullen tot 1,5 bar met de daarvoor op de
ketel aangebrachte vul- en aftapkraan. Ontluchters sluiten
als er alleen nog maar water uitstroomt.
Zet de pomp op stand 3 en schakel de elektriciteit in.
Kontroleer of de pomp werkt (te voelen aan een lichte
trilling van het pomphuis) . Na het inschakelen van de
netvoeding zal de pomp kortstondig draaien.

DE POMP MAG NOOIT IN WERKING GESTELD
WORDEN ALS HET SYSTEEM NIET MET WA TER
GEVULD IS.
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FIG. SB POMPGRAFIEK
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GRUNDFOS UPS 1S-3S-20

De pomp enkele minuten laten lopen. De installatie opnieuw
ontluchten en zonodig water bijvullen.
• Open de toestelgaskraan.
• Gasleiding ontluchten via voordruk-nippel.
• Gasaansluitingen ook bij gasregelblok kontroleren op
lekkage.
• Stel de kamerthermostaat in op de gewenste stand.
• Ontsteek de waakvlam (zie bedieningsvoorschrift).
DE KETEL MAG NOOIT DROOG GESTOOKT WORDEN

3
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• Stook de installatie eenmaal op en kontroleer ketel en
e.v.-installatie op goede werking.
• Zonodig opnieuw ontluchten en bijvullen.
• Stel de juiste pompstand in (zie pompgrafiek fig. SA +
• Verwijder de beschermfolie van de siermantel.

STORINGEN:

SB).

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
De minimale onderhoudswerkzaamheden
die minstens
éénmaal per jaar door de installateur moeten worden
uitgevoerd, zijn het inspekteren en eventueel reinigen van
de warmtewisselaar, de gasbrander en de waakvlambrander.
Tevens dient de goede werking van de veiligheids- en
bedieningsapparatuur gekontroleerd te worden.
• Trek de stekker uit het stopkontakt en sluit de
toestelgaskraan .
• Verwijder siermantel en schoorsteenaansluiting.
• Trekonderbreker verwijderen door de twee
vleugelmoeren enkele slagen los te draaien.
• Brander demonteren met stralingsring en gasregelblok.
• Brander doorblazen met stofzuiger. Branderpoorten
schoonmaken met nylon borstel.
• Rookgasstuwschijf afnemen.
• Rookgaskanalen schoonmaken met nylon borstel.
• Schoorsteen vegen.
• Onderdelen en mantel weer monteren.
(Denk om de juiste ligging rookgasstuwring).
• Schoorsteen aansluiten.
• Waterdruk zonodig op peil brengen.
• Branderdruk en aansteekdruk kontroleren.

1. Installatie blijft koud:
• Kamerthermostaat staat te laag of anticipatie weerstand
niet goed afgesteld.
• Ketelthermostaat staat te laag.
• Pomp (-kondensator) defekt/krijgt geen spanning.
• Nadat de ketel lange tijd stil heeft gestaan, kunt u de pomp
(fig. 7a + 7b) weer op gang helpen door de schakelaar
(fig. 7.3) op stand 3 te zetten. Verwijder het
afdekschroefje vóór op de pomp (fig. 7.1) en draai
vervolgens de dan zichtbare as met een schroevedraaier
in de richting van de pijl op het pomphuis (fig. 7.2).
Als de pomp weer loopt, de afdekschroef weer monteren.
De pomp-toerentalschakelaar weer op zijn
oorspronkelijke stand zetten.
• Er zit lucht in de installatie: ontluchten.
• Alle radiatoren zijn dichtgedraaid.
• Er zit te weinig water in de installatie.
• Er staat geen elektrische spanning op de installatie
(stekker uit het stopkontakt, hoofdzekering
doorgeslagen).
•
•

(Zie
De hoofdbrander
punten 2 en 3).
brandt niet, of brandt slechts kort.
De waakvlam brandt niet (zie punt 5).
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• Toestel in bedrijf stellen.
• Kontroleer of circulatiepomp loopt. In geval er een
pompschakelaar gemonteerd is loopt de pomp alleen als de
kamer- en ketelthermostaat vragend staan.
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FIG. 7A GRUNDFOS POMP
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brandt niet:

• De kamer- of ketelthermostaat staat te laag.
• Er staat geen elektrische spanning op de installatie.
• Los kontakt in kamerthermostaat-aansluiting.
• TTB. vergrendelt het gasregelblok - kontroleer
verbrandingsgasafvoer, ontgrendel de TTB.
• Kontroleer of de kamerthermostaat en/of
vorstthermostaat korrekt zijn aangesloten op de kroonstrip
(zie fig. 3).
• Zekering defekt: de toestelzekering (63 mA Traag)
bevindt zich in de regelkast op de print (fig. 6). De reserve
zekering is in de deksel aan de binnenzijde van deze kast
aangebracht.

reserve zekering

DE ZEKERING ZIT IN HET 220 V-CIRCUIT, DUS DE
ELEKTRICITEIT UITSCHAKELEN.

in deksel geplaatst

Niet vergeten een nieuwe reserve-zekering
(63 mAT).

te kopen
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FIG. 6 GEOPENDE REGELKAST
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7.2

FIG. 76 SIRAl POMP
3.
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Hoofdbrander brandt maar kort:
Pomp loopt niet.
Te weinig water in de installatie.
Alle radiatoren zijn dichtgedraaid.

4. lawaai:
•
•
•
•

"

Pompsnelheid te hoog; opnieuw instellen.
Lucht in de installatie; ontluchten.
De leidingen zitten niet spanningsvrij.
De ketel staat niet horizontaal en is daarom niet goed te
ontluchten.

5. Waakvlam brandt niet.
• Er zit nog lucht in de gasleiding (als de installatie enige tijd
buiten gebruik is geweest). De aansteekknop op het
gasblok enige minuten ingedrukt houden.
• De toestel-gaskraan staat dicht.
• De maximaalthermostaat is in werking getreden, omdat
het toestel oververhit is geweest (dit herstelt zich nadat
het toestel afgekoeld is).
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