Veelgestelde vragen
Wat kan het probleem zijn bij een F11 op een 3HR? (geen ww en cv) ook na reset komt deze direct weer terug.
Dit gaat vaak gepaard met een huisje als symbool met een temperatuurmeter in het display. Bij ketels met een IRIS print zal
hiervoor de hoofdprint vervangen moeten worden. Bij ketels met een Symsi print kan de 24 volt componenten gecontroleerd
worden. Dit kan gecontroleerd worden door de volgende stappen te ondernemen:
1. Haal de spanning van het toestel.
2. Koppel alle stekkers aan de linkerzijde van de hoofdprint los.
3. Zet de spanning op het toestel.
4. Als er een F10 in beeld komt, ga dan naar punt 8.
5. Wederom een F11 dan connector J15 losnemen.
6. Zet spanning op het toestel.
7. Opnieuw F11 hoofd print vervangen.
8. Bij een F10 openthermprint vervangen en stekkers terug plaatsen.
9. Stekker J1 terugplaatsen en spanning op het toestel zetten.
10. Als F10 niet terugkomt maar * fout code F7 zichtbaar is dan stekker J4 terug op de print plaatsen.
11.	Als F7 en/of F11 wel terugkomt dan storing zoeken in het component waar de bedrading van die connector J4 naar toe leid.
12. Als de fout code niet terug komt dan zou het toestel moeten functioneren op CV.
13. Plaats connector J2 terug op de print.
14. Nu zou het toestel ook voor warm water moeten functioneren.
15. Als er wel een foutmelding komt, dan zal de stromings sensor defect zijn en dient deze vervangen te worden.
16. Connector J7 terug plaatsen op de print.
17. Nu moet ook de driewegklep klep functioneren, bij terugkomende fout code zal de driewegklep vervangen moeten worden.

AWB-Storingsgids app
Heeft u een storing met een AWB-product en u wilt de
oorzaak en oplossing hiervan al binnen 30 seconden
vinden? Dan kunt u nu de mobiele AWB-storingsgids
app gebruiken. Deze applicatie is geschikt voor alle
iPhone, iPad en Android toestellen en geeft een snelle
en eenvoudige manier om het probleem te localiseren en
op te lossen. Het grote voordeel is dat u dit overal bij de
hand hebt via uw telefoon. U kunt ook deze eenvoudige
applicatie op uw desktop downloaden.

Wilt u de kennis van uw AWB-producten verhogen, zodat u
uw klant beter kan helpen en daarnaast de installatie- en
onderhoudskosten tot een minimum kan beperken? Onze
professionele trainers leren u graag de fijne kneepjes van
het installeren en onderhouden van AWB-producten. In
onze nieuwe trainingsruimtes is er ook de mogelijkheid om
aan de toestellen te sleutelen. Tevens wordt er aandacht
besteed aan installatiegemak en het gestructureerd zoeken
naar storingen.

Momenteel zijn de volgende trainingen beschikbaar:
• ThermoElegance Advance
• ThermoMaster3HR
• ThermoGrand
• ThermoSystem HRM/3
• GeniaHybrid

Technisch advies
Onderdelenservice
Ma t/m vr:
Telefoon:

J2

Buiten stookseizoen

Stookseizoen

J7

Tussen 13 apr 2014 - 17 okt 2014
Ma t/m vr:*
08.00 - 18.00 uur
Telefoon:
| 020 565 94 80

Tussen 18 okt 2014 - 12 apr 2015
Ma t/m vr:
08.00 - 18.00 uur
Telefoon:
| 020 565 94 80

Avond -en weekenddienst
Ma t/m vr:*
18.00 - 20.00 uur
Za:
09.00 - 17.00 uur
Telefoon:
| 020 565 94 85

Avond -en weekenddienst
Ma t/m vr:
18.00 - 21.00 uur
Za, zo en feestdagen: 09.00 - 17.00 uur
Telefoon:
| 020 565 94 85

Storing op een vr23T wordt vaak veroorzaakt door verkeerde
instelling. E en/of P hebben een getal staan in plaats van
een liggend streepje -Een storing op de thermo Basic VR23T kan veroorzaakt
worden door een foutieve instelling. Wij raden aan het
volgende te doen: Druk herhaaldelijk op de toets met bar/
mode. In het display verschijnt achtereenvolgens de cv
druk, de cv temperatuur en de warmwater temperatuur.
Daarna verschijnt er een E in het display. Na de E komt
de letter P in het display. Achter deze twee letters
horen twee streepjes te staan ( -- ). Dit indien er GEEN
weerafhankelijke regeling aangesloten is. Mocht
hier een cijfer achter de letters E en/of P staan, dan
betekent dit dat het gaat om een foute instelling.
Met de toets omhoog (ww) en naar beneden (cv) kan
deze instelling veranderd worden.

Technische nieuwsbrief
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Wilt u een training volgen? Meldt u dan aan via
www.awb.nl/service-en-diensten/training-1,
of bel: | 020 565 94 00

Bij technische vragen, storingen of problemen kunt u altijd
telefonisch bij onze technische experts terecht.
Telefoon:
| 020 565 94 80

J4

AWBeter

Producttraining volgen?

J15
J1

Hoe krijgt u de AWB-storingsgids app
op uw telefoon of tablet?
1. Vraag uw unieke activatiecode aan via het webformu
lier als u bent ingelogd bij mijnAWB. Binnen enkele
dagen ontvangt u uw unieke activatiecode via de mail.
2. Download de gratis app in de ‘Apple Store’ of ‘Google
Play Store’. U vindt de app door op ‘AWB’ te zoeken
3. Vul de activatiecode in die u via de mail krijgt bij het
openen van de app. U kunt deze nu gebruiken.

08.00 - 17.00 uur
| 020 565 94 90

* juni/juli/augustus is de avonddienst bereikbaar vanaf 17.00 - 20.00

Colofon
AWBeter is een periodieke uitgave van AWB. Hiermee informeren we installateurs
over ontwikkelingen rondom onze producten, technische aspecten van de toestellen
en adviseren we over installatie, onderhoud en service.

In deze uitgave:
-	VR toestel 24T
-	ThermoMaster 3HR
-	ThermoGrand
-	Veel gestelde vragen

Reageren?
Wilt u reageren op de inhoud van deze nieuwsbrief? Heeft u zelf onderwerpen die u
wilt aandragen voor een volgende AWBeter? Stuur een e-mail naar info@awb.nl.

AWB
Paasheuvelweg 42, 1105 BJ Amsterdam, Postbus 12675, 1100 AR Amsterdam, Tel. 020 565 94 00, Fax 020 697 15 23

www.awb.nl

Beste relatie,
Voor u ligt de AWBeter stookseizoen 2014, de technisch nieuwsbrief van AWB. De AWBeter nieuwsbrief geeft u handige
technische wetenswaardigheden over de AWB-toestellen en onze diensten.
In dit nummer wordt in het hoofdartikel tips en weetjes gegeven over het installeren en in bedrijf
nemen van de AWB VR-toestellen 24 en 24T. Daarnaast komt de ThermoGrand aan bod met tips
en trucs over onderhoud, het instellen van de userinterface bij ingebruikname. Bovendien gaan
we in op de meest gestelde vragen aan ons serviceteam. Vindt u dat een onderwerp van een
AWB-toestel nader behandeld moet worden dan horen wij dit graag. Wij wensen u bij het lezen
van deze nieuwe AWBeter veel plezier.
Met vriendelijke groet,
Gunduz Yilmaz, Manager Service

VR toestel 24T
Aansluiting AWB VR-toestellen
Na september 2015 mogen volgens de EU wet- en regelgeving gesloten VR-toestellen niet meer worden geproduceerd.
Alleen de aanwezige voorraad mag dan nog worden verkocht. Door deze aangepaste wet- en regelgeving zou het kunnen
zijn, dat u nu te maken krijgt met projecten waarbij VR-toestellen vroegtijdig vervangen moeten worden. Graag willen we
nog een aantal praktische zaken onder de aandacht brengen voor een goede en snelle afwikkeling bij het installeren, in
gebruik name, onderhoud en service van deze toestellen.

A:
B:
C:
D:
E:

*

Retour CV
Tapwater koud intredend*
Aanvoer CV
Uittredend warm tapwater*
Uiterst rechts de gasleiding

Installeren VR 24/T toestellen
Voor het juist aansluiten van de leidingen CV, gas en tapwater
willen wij u graag attent maken op de juiste aansluitvolgorde.
Deze zijn namelijk anders dan u wellicht gewend bent ten
opzichte van onze HR-toestellen. Voor een schematisch
overzicht van de juiste aansluiting verwijzen wij graag naar de
afbeelding hiernaast.

Niet van toepassing op de non combi toestellen (zonder warmwater voorziening)

Het juist aansluiten van de kamerthermostaat
Wanneer u een AWB-kamerthermostaat gaat aansluiten is
het belangrijk dat u deze op de oranje en gele ader aansluit.
Dit geldt voor alle digitale aan/uit of opentherm kamer
thermostaten. De gele en blauwe ader zijn geschikt voor
mechanische kamerthermostaten aan/uit. Gezien er geen Ebus
aansluiting zit is het helaas niet mogelijk om een AWB Ebus
thermostaat te installeren. Voor de juiste aansluiting van de
kamerthermostaat zie de tekening hiernaast. Ook kunt u deze
terugvinden in het installatievoorschrift p. 12, figuur 13.

Instellingen/in bedrijfname
Na het installeren van het toestel is het belangrijk dat het toestel op de juiste manier in bedrijf wordt genomen. Een
aandachtspunt hierbij is de juiste instelling van de ventilatorsnelheid parameter 2. De snelheid van de ventilator wordt
immers mede bepaald door de weerstanden die verbruikt zijn bij het installeren van de rookgasafvoer(RGA) en luchttoevoer
(LTV). Indien parameter 2 niet juist is ingesteld zal het toestel in bepaalde gevallen niet kunnen opstarten en valt het
in een foutcode. Voor een overzicht van de juiste instellingen raadpleeg tabel 1. Deze is tevens terug te vinden in het
installatievoorschrift p. 14.

Configuatie setwaarde
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Product in de spotlight
ThermoMaster3HR: Gasblok dungs
Wat doe ik met een gasblok die sterk ontregeld is waarbij de brander niet inkomt?
Nadat het gasblok is vervangen en de brander niet inkomt wordt het volgende
advies gegeven:
Ga via het menu parameter 8 naar hooglast of open volledig de warmwater kraan.
Het toestel zal nu beginnen te draaien en zal willen gaan branden op zijn
startbelasting om vervolgens naar hooglast te gaan. Tijdens deze situatie draait
u aan de hooglastinstelling gasregelklep schroef en draait u deze linksom naar
de +. U draait dan net zo lang totdat de brander in bedrijf komt. Nadat de brander
in bedrijf is gekomen stelt u het gasblok globaal af op hooglast.
Vervolgens gaat u via parameter 8 naar laaglast om deze
vervolgens ook juist af te stellen. Daaropvolgend gaat u
via parameter 8 naar hooglast en stelt deze indien nodig
bij, en controleer of de gemeten waarden overeen komen
met de rookgasemissiewaarden zoals vermeld in het AWB
installatievoorschrift bladzijde 15, tabel 4.

Tabel 1: Waarden voor juist installeren van RGA/LTV

Voor het berekenen van de juiste weerstand raadpleeg onderstaand tabel 2.
Zie hiervoor ook pagina 11 in het installatievoorschrift.
Pijp
diameter

Recht
per
meter

Bocht 90°
Bocht 90°
Bocht 45°
dunwanding
dikwanding
dikwanding
0,8 mm R/D=1 0,8 mm R/D=1

Verloop van
Verloop van
Verloop van
70 naar
80-90-100-110 80 naar
80-90-100-110 naar 70
90-100-110

Verloop van
90-100-110
naar 80

mm

toevoer afvoer toevoer afvoer toevoer afvoer toevoer afvoer toevoer afvoer toevoer afvoer toevoer afvoer toevoer afvoer

Ø 70

2,8

4,1

3,0

4,3

4,5

6,5

1,5

2,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Ø 80

1,5

2,0

1,8

2,5

2,7

3,9

0,9

1,3

0,1

0,2

0,5

0,7

-

-

-

-

Ø 90

0,8

1,1

1,1

1,6

1,8

2,6

0,6

0,8

0,2

0,3

0,8

1,2

0,1

0,1

0,3

0,4

Ø 100

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,8

0,4

0,5

0,3

0,5

1,1

1,6

0,1

0,2

0,4

0,6

Ø 110

0,3

0,4

0,5

0,7

0,9

1,3

0,3

0,4

0,4

0,6

1,3

2,0

0,2

0,3

0,6

0,9

Tabel 2: Waarden voor het berekenen van de juiste weerstand

Onderhoud
Door goed en regelmatig onderhoud waarborgt u de werking en behoud u het rendement van uw toestel.
Hierdoor verhoogt u de levensduur van het toestel. Een aantal aandachtspunten bij onderhoud zijn:
• Reiniging van de brander
• Reiniging van de branderkamer
• Controle van de ontstekings/ionisatie pennen ( eventueel de pennen ligt opschuren met schuurpapier)
• Reiniging van de ventilator
• Reiniging van de wisselaar
• Controle van de pomp
• Controle van de branderdrukken en indien nodig afstellen
• Controle van de werking van de driewegklep op juiste werking
• Algehele visuele controle op overige onderdelen
Service
Bij een servicereparatie is het handig te weten dat middels het losdraaien van drie torx schroefjes de zijplaat is
weg te nemen. Door de zijplaat te verwijderd zijn bepaalde onderdelen makkelijker te bereiken.

ThermoGrand
Hierbij enkele wetenswaardigheden over de ThermoGrand bij onderhoud en de
in- en afstelling bij ingebruikname.
In bedrijfstelling
In nagenoeg alle gevallen is het toestel vanuit de fabriek zo afgesteld dat deze
goed kan functioneren. Wij adviseren om de maximale tapwatertemperatuur en de
cv-watertemperatuur af te stemmen op de behoefte van de klant. Het vermogen
van het toestel dient eveneens te worden afgestemd op de installatie. Daarnaast
adviseren wij ook om een rookgasanalysemeeting te doen zodat u er zeker van
bent dat het toestel juist is afgesteld nadat het in bedrijf is genomen.
Onderhoud ThermoGrand bij 45 en 65 kW.
Voor de ThermoGrand adviseren wij om jaarlijks het CV-toestel te controleren.
Hierbij enkele tips bij het uitvoeren van onderhoud van de ThermoGrand 45 en 65 kW.
• Controleer de brander op vervuiling en indien nodig reinigen;
• Controleer de stekkers en aansluitingen;
• Controleer de ontsteekpen (eventueel de pennen licht opschuren met schuurpapier);
• Reinig de warmtewisselaar nadat de brander is gedemonteerd;
• Reinig de sifon en sifonleidingen (ook die uit de warmtewisselaar komt naar de sifon);
• Controleer het luchtafscheidingssysteem in het toestel op eventueel uitwendige lekkage en juiste werking;
• Bij het terug monteren van de brander met branderplaat zal branderpakking met meegeleverde borgmoertjes
vervangen moeten worden;
• Controleer visueel zo nodig alle overige onderdelen op lekkage en of beschadiging.
Voor een volledige onderhoudschecklist, raadpleeg het AWB installatievoorschrift pagina 31, tabel 8.1. Nadat het
onderhoud is uitgevoerd, raden wij tevens aan een rookgasanalysemeting uit te voeren en het toestel te controleren
op de juiste afstellingen. Deze zijn te vinden op pagina 24, tabel 6.1. Indien de afstellingen afwijken handel dan zoals
beschreven op dezelfde pagina hoofdstuk 6.2.3 in het installatievoorschrift.

