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Beste relatie,
Voor u ligt de AWBeter voorjaar 2015, de technische nieuwsbrief van AWB. De AWBeter nieuwsbrief geeft u handige
technische wetenswaardigheden over de producten en diensten van AWB.
In dit nummer worden onder andere tips en wetenswaardigheden gegeven over het bedienen en
instellen van de kamerthermostaat E7(R)C. Er wordt hierbij gedetailleerd bekeken hoe men een
ingestelde temperatuur kan wijzigen en hoe je het klokprogramma van de E7(R)C instelt. Tevens
geven wij een korte introductie van de nieuwe AWB ThermoMaster C-XV die goed past binnen het
Total Cost of Ownership (TCO) concept. Afsluitend gaan we in op de drie meest gestelde vragen
aan ons serviceteam. Vindt u dat een bepaald onderwerp nader behandeld moet worden, dan
horen en delen wij dit graag. Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwe AWBeter.
Met vriendelijke groet,
Gunduz Yilmaz, Manager Service

Instelling en bediening van de klokthermostaat
E7(R)C voor maximaal comfort:
De AWB ExaControl kamerthermostaten bieden maximaal comfort in combinatie met AWB-toestellen. Deze
kamerthermostaten zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Om maximaal van het comfort gebruik te maken, brengen wij
graag een aantal bedieningsopties onder de aandacht.

Handmatige temperatuurinstelling en instelling
van de klokfunctie.
•	Indien er geen display zichtbaar is:
Druk op
.
• Ruimte temperatuur warmer instellen:
Druk op
tot de gewenste temperatuur.
• Ruimte temperatuur kouder instellen:
Druk op
tot de gewenste temperatuur.

Instelling van de klokfunctie.
•	Indien er geen display zichtbaar is:
Druk op
.
• Ruimte temperatuur tijdelijk kouder of warmer instellen:
om te starten
Druk op

Druk op

of

tot de gewenste temperatuur

of

tot de gewenste eindtijd

• Druk op

Druk op
•	Druk op

om te bevestigen

Het instellen van kloktijden bij gebruik van de klokfunctie.
1 Indien er geen display zichtbaar is druk op
.
2

Druk op

14 Druk op

.

om te starten.
15 Druk op
of
voor de in te stellen temperatuur

3

Druk op

.
16 Druk op

4

Druk op

of

.

tot
17 Druk op
of
voor de in te stellen tijd blok 3

5

Druk op

.
18 Druk op

6

Druk op

.

.
19 Druk op
of
voor de in te stellen temperatuur

7

Druk op
of
voor de in te stellen dag

20 Druk op

.

21 Druk op
en kies voor JA

of

22 Druk op

.

23 Druk op

en kies b.v. voor

11 Druk op
of
voor de in te stellen temperatuur

24 Druk op

.

12 Druk op

25 Druk op

om terug te keren.

8

Druk op

9

Druk op
of
voor de in te stellen tijd blok 1

10 Druk op

.

.

.

13 Druk op
of
voor de in te stellen tijd blok 2

Als u elke dag een verschillend klokprogramma
wilt invoeren:
Volg eerst stappen 1 t/m 19
20.1 Druk op

.

20.2 Druk op

of

20.3 Druk op

.

en kies voor NEE

20.4 Kies de andere dagen en herhaal
stappen 7 t/m 19 + 20.1 t/m 20.3
20.5 Druk op

om terug te keren.

Product in de spotlight
ThermoMaster C-XV
Het jaar 2015 staat in het teken van de introductie van de ThermoMaster C-XV.
Met het toestel voor de laagste beheerskosten, een kenmerk dat grondig is verwerkt
in het DNA van de ThermoMaster C-XV, slaat AWB een nieuwe weg in. Het toestel
is uiterst betrouwbaar, kent een minimaal aantal benodigde onderhoudsbeurten
en biedt de mogelijkheid voor 15 jaar kostenmaximalisatie op onderdelen (meer
informatie hierover in het KetelBeheersPlan van AWB). De nieuwe ThermoMaster C-XV
komt in drie combi uitvoeringen: ThermoMaster C-XV 25, 30 en 35 met respectievelijk
18, 25 en 30 kW voor de verwarming.
De warmtewisselaar van de ThermoMaster C-XV is vervaardigd van aluminium
silicium legering waardoor vervuiling en corrosie minder snel aanhecht aan de
warmtewisselaar (zie afbeelding linksonder). Dit materiaal wordt veelvuldig gebruikt
bij het vervaardigen van onder andere automotoren en staat garant voor een goede
kwaliteit en lange levensduur onder extreme omstandigheden.

In onze volgende editie van de AWBeter zullen wij meer technische informatie geven over de ThermoMaster C-XV.

Veel gestelde vragen
Niet kunnen instellen van warm water of cv temperatuur bij een 3HR.
In het geval van een modulerende kamerthermostaat:
• Maak het toestel spanningsloos.
• Thermostaatkabel loskoppelen van de kroonsteen in het toestel.
• Zet de spanning weer op het toestel door middel van de stekker in het stopcontact te doen.
• Genoemde instellingen kunnen nu veranderd worden.
F13 foutcode op een ThermoMaster VR24T.
Een van de oorzaken hiervan is dat er vocht in de meetslang van de luchtdrukschakelaar zit.
Hoe kan dit worden voorkomen? Een oplossing voor toestellen die aangesloten zijn met een lange rookgas afvoer is door een
condens T-stuk te plaatsen die het condens opvangt.
Bij toestellen met een gevel aansluitset: Zorg bij een geveldoorvoerset dat de afvoer altijd op afschot van het toestel
gemonteerd zit. Hierdoor wordt voorkomen dat rookgascondens eventueel terug kan stromen in het toestel.
Zorg ook bij een F13 foutcode dat parameter 2 (ventilator toerental) juist is ingesteld. Door een te hoge weerstand van de RGA
en een te lage ventilatorsnelheid stromen de rookgassen te traag het toestel uit waardoor er condensatie van de rookgassen
in het toestel optreedt. Zie ook tabel hieronder. Deze tabel is tevens terug te vinden in het installatievoorschrift.
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Veelgestelde vragen
Bij het vervangen van een hoofdprint Symsi bij een 3HR werkt het toestel niet goed
Controleer hiervoor als eerste de productcode van het toestel of deze goed staat ingesteld.
1. Door de toets met het handje 10 seconde ingedrukt te houden, verschijnt er een 0 in het display.
2. Druk met de plus toets net zo lang tot het getal 35 verschijnt en druk nogmaals kortstondig op het handje.
3. Nu staat er links het getal 23. Check productcode (afhankelijk van type toestel zie installatievoorschrift bladzijde 21).
4. Ga met de + toets naar 24 en controleer of er rechts in het display 13 staat.
5. Zo niet pas deze aan, druk 1 keer op het handje en het getal rechts begint te knipperen, verander deze naar 13
met de + of – toets.
6. Druk wederom op het handje zodat 24 gaat knipperen.
7. Druk op de plus toets om naar 25 te gaan en controleer of er rechts het getal 54 staat.
8. Zo niet pas deze aan , druk 1x op het handje en het getal rechts begint te knipperen, verander deze naar 54
met de + of – toets.
9. Druk wederom op de + toets om naar 26 te gaan. Indien een getal tussen de 65 en 80 wordt weergegeven
ga dan door naar punt 11. Zo niet ga dan naar punt 10.
10. Druk 1x op het handje en het getal rechts begint te knipperen, verander deze naar 80 met de + of – toets.
11. Daarna handje ingedrukt houden tot het normale display verschijnt. Alle instellingen zijn nu opgeslagen.
Parameters staan nu standaard ingesteld zodat een werking vanuit de parameters mogelijk moet zijn.
TIP: Zorg ervoor dat u nooit voordat u de instellingen heb opgeslagen het toestel reset met de reset knop.
Hierdoor zullen de gewijzigde parameters ongedaan worden gemaakt.
LET OP: Bij ‘High Pressure’ projecten gelden andere instellingen. Raadpleeg hiervoor het project advies.

AWB-Storingsgids app
Snel antwoord binnen uw handbereik
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-storings 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

Producttraining volgen?

Wilt u de kennis van de 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.

Hoe krijgt u de AWB-storingsgids app
op uw telefoon of tablet?
1. Vraag uw unieke activatiecode aan via het
webformulier 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.
4. Storingsapp > activatiecodes zijn toestel gebonden,
wil je meerdere collega’s app laten installeren dan
contact met ons opnemen. Niet mogelijk om op
‘gewone’ pc de app te downloaden (IoS en Android
platform)/ Apps niet op pc’s draaien

Wilt u een training volgen? Meldt u dan aan via
www.awb.nl/service-en-diensten/training-1,
of bel: | 020 565 94 00
Momenteel zijn de volgende trainingen beschikbaar:
• ThermoElegance Advance
• ThermoMaster3HR
• ThermoGrand
• ThermoSystem HRM/3
• GeniaHybrid
• ThermoMaster C-XV

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

Onderdelenservice

Buiten stookseizoen

Stookseizoen

Tussen 13 apr 2015 - 17 okt 2015
Ma t/m vr:*
08.00 - 18.00 uur
Telefoon:
| 020 565 94 80

Tussen 18 okt 2015 - 12 apr 2016
Ma t/m vr:
08.00 - 18.00 uur
Telefoon:
| 020 565 94 80

Avond -en weekenddienst
18.00 - 20.00 uur
Ma t/m vr:*
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

Ma t/m vr:
Telefoon:

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.

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.
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