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Beste relatie,
Voor u ligt alweer de derde editie van AWBeter. Ook dit nummer staat weer vol met handige technische informatie.
In het hoofdartikel wordt ingegaan op de onderdelen van de ThermoSystem HR en ThermoSystem HRM/2 waar u tijdens
de onderhoudsbeurt aandacht aan moet besteden. Daarnaast vindt u in dit nummer deel 2 van het artikel ‘Handige tips
en weetjes van de ThermoElegance Advance’. Dit is een vervolg op het eerste deel dat in de eerste AWBeter verscheen.
De vorige AWBeter edities zijn te downloaden via www.mijnawb.nl.
Met vriendelijke groet,
Gunduz Yilmaz, Manager Service

ThermoElegance Advance handige tips en weetjes - deel 2
Om u als installateur te helpen in een snelle en eenvoudige installatie en onderhoud van de ThermoElegance Advance,
besteden we extra aandacht aan dit punt door wat technische weetjes met u te delen. Deel 1 is in de vorige AWB editie
geplaatst. We sluiten nu af met deel 2.

Eenvoudig de Warmtewisselaar onderhouden
Er is minimaal onderhoud nodig aan de primaire warmtewisselaar. Het vuil kan zeer eenvoudig worden verwijderd en
verdere reiniging is nagenoeg niet nodig bij de overige delen van de WW. Ook de
condensbak van de WW is zelf reinigend. De ventilator met kunststof schoepen
raakt nagenoeg niet vervuild en hoeft in de meeste gevallen niet schoongemaakt
te worden. Wij adviseren wel om een visuele inspectie te doen om hierbij te zien of
er vervuiling aanwezig is.

Reinigen sifon
Zonder dat u het toestel hoeft te openen, kunt u de sifonbeker eenvoudig reinigen
door deze een kwartslag linksom los te draaien, uit te spoelen en deze gevuld met
schoon water terug te plaatsen.

Primaire warmtewisselaar vervangen?
Mocht u in zeldzame gevallen de primaire warmtewisselaar moeten vervangen,
dan kan dit zonder de rookgasafvoer te demonteren.

Goed om te weten
• De ThermoElegance Advance kan zowel op propaan als op aardgas branden.
Hier heeft u geen speciale onderdelen voor nodig. Het toestel moet alleen worden
afgesteld op de juiste rookgasemissie waarden. Deze staan vermeld in het
installatievoorschrift.
• De ontsteekkabel zit vastgesoldeerd aan de ontsteekpen. Daardoor is er minder
contactweerstand, wat resulteert in minder storingen in bijvoorbeeld een
verhoogde contactweerstand door oxidatie van een loszittende dop.

Installeren regelapparatuur
Bij het aansluiten van regelapparatuur wordt altijd geadviseerd het toestel
eerst spanningsloos te maken. Daarna kan men de stekker los nemen van de
print, vervolgens de kabels aansluiten en de stekker weer terug te plaatsen
op de print. Hierdoor wordt de print minimaal mechanisch belast.
ThermoElegance Advance

ThermoSystem HR en ThermoSystem HRM/2
De ThermoSystem HR en de ThermoSystem HRM/2 zijn staande ketels met groot vermogen die al ongeveer 13 jaar in de
utiliteitsbouw worden gebruikt. Met het verouderen van deze toestellen is het belangrijk dat ze goed worden onderhouden,
om zo een goede werking te garanderen en het rendement zo hoog mogelijk te houden. In deze AWBeter behandelen we de
onderdelen waar u aandacht aan moet besteden tijdens de onderhoudsbeurt.

De ventilatoren
De ventilatoren kunnen eenvoudig gereinigd worden door middel van perslucht en het gebruik van een luchtspuitje. Gebruik
de meegeleverde pakkingen bij het terugmonteren van de ventilatoren. Bij de ThermoSystem HR zullen ook de pakkingen
van de luchtbox (welke tegen de branderkappen zijn gemonteerd) vervangen moeten worden. Dit voorkomt lekkages, wat
als gevolg kan hebben dat de branders niet goed afgesteld kunnen worden. De complete onderhoudspakkingenset is bij
AWB via de Onderdelenservice te bestellen.

De rookgasterugslagklep
Wanneer u de branderkap demonteert om de brander schoon te maken,
adviseren wij ook om het rookgasterugslagklep in de branderkap te
controleren op juiste klepafdichting en of deze goed scharniert. Het
kan voorkomen dat als het toestel lang uitgeschakeld is geweest,
dat de rookgasterugslagklep blijft plakken op de zitting. Dit kan
ook storingen veroorzaken waarbij de brander niet in bedrijf komt.
Controleer de rookgasterugslagklep door deze heen en weer te
bewegen. Bij een stroeve werking en waarbij de zitting beschadigd is,
zal de rookgasterugslagklep vervangen moeten worden, om inwendige
lekkage (recirculatie) van de rookgassen te voorkomen.

Rookgasterugslagklep

Let op: controleer ook de scharnierwerking van de rookgasterugslagklep bij het terug monteren van de branderkap. Dit kan aan de voorzijde
voordat de ventilator gemonteerd is met een lange schroevendraaier
tegen de rookgasklep aan te duwen. Door deze handeling zal de rookgasklep een scharnierende beweging moeten maken en vanzelf weer
terug komen in zijn huidige positie.
Bij het terugmonteren van de brander moet zowel onder als boven de
brander een siliconenpakking aangebracht worden, voordat de branderkap gemonteerd wordt.
Bij het vastdraaien van de moeren probeer deze gelijkmatig kruislings
vast te zetten.

Branderpakking

De brander
Wilt u de weerstand over de branders meten, zonder het toestel open
te maken? Dan kan dit door de slangetjes van de luchtdrukschakelaar
los te nemen, deze aan te sluiten op een drukmeter, en vervolgens
te meten of het luchtdrukverschil hoger is dan de schakeldruk. Deze
schakeldruk staat vermeld op de luchtdrukschakelaar. Komt deze
waarde tijdens de start onder de vermelde waarde? Zo ja, inspecteer de
brander op vervuiling en reinig deze indien nodig door middel van een
luchtdrukspuit of een stofzuiger.
Bij slecht of geen onderhoud kunnen de spleetgaatjes in de branders
dicht gaan zitten. Hierdoor kan het gasluchtmengsel er niet meer
doorheen tijdens de startfase, met als gevolg dat de brander niet meer
kan ontsteken.

Luchtdrukschakelaar

De wisselaar
Controleer de wisselaar op vervuiling. Bij vervuiling kunt u met een
zachte borstel de nokken van de wisselaar borstelen. U kunt eventueel
ook water hiervoor gebruiken.
Een tweede aandachtspunt is het vervangen van de manifolds pakkingen. Wij adviseren om deze te vervangen bij iedere onderhoudsbeurt.
Door het verschil van uitzetten van diverse modules en het eventueel
stoken op hoge temperaturen, bestaat de kans dat er lekkage optreedt,
wat vervolgens de aanvoerleiding, wisselaar en de bouten kunnen
beschadigen door lekkend CV water.

Wisselaar

Manifolds

De condensbak
De condensbak zorgt ervoor dat de condensatie van de rookgassen goed worden opgevangen. In de condensbak kan
vervuiling ophopen. Demonteer het inspectieluik, en controleer via het kijkgat of de condensbak gereinigd moet worden.
U kunt deze reinigen door te spoelen met water. U kunt gebruik maken van de vulslang in het ketelhuis.
Houd tijdens het onderhoud ook rekening met de onderstaande onderdelen:
• Controleer de ionisatie-elektrode en de ontsteek/ionisatie-elektrode.
• Controleer de branders op de juiste verbranding, door het meten van de rookgassen van elke module.
Raadpleeg hiervoor de rookgasemissie waarden vermeld in het installatievoorschrift.
Deze kunt u downloaden via www.awb.nl.
• Controleer de automatische ontluchter op de aanvoerleiding op lekkage en goede werking.

Veelgestelde vragen
Hoe kan ik de storing F13 bij een
ThermoMaster VR 24T mogelijk verhelpen?
Controleer parameter 2 op juiste instelling. Indien nodig, pas deze
aan. Kijk hiervoor in de tabel op pagina 14 van het installatievoorschrift. Mocht u niet bekend zijn hoe groot de weerstanden zijn van de
toegepaste rookgasafvoerinstallatie, kan de tabel op pagina 11 in
het installatievoorschrift u daarbij helpen.

Een bewoner die gebruik maakt van de VM1
kamerthermostaat, klaagt dat het uitstromende
warm water niet warm genoeg wordt. Hoe kan ik
dit oplossen?
Het kan zijn dat de bewoner per ongeluk de instelknop heeft ingedrukt, vervolgens draait, en daardoor de tapwater temperatuur
wijzigt in plaats van de ruimtetemperatuur. U kunt dit oplossen
door op het scherm te controleren welke temperatuur in beeld is,
en vervolgens de desbetreffende temperatuur te wijzigen.

Hoe stel ik het juiste vermogen van een
AWB CV-ketel bij?
Is het ook mogelijk om een AWB CV-ketel op een lager
vermogen te laten branden? Ja, op de meeste AWB CV-ketels is
het vermogen aan te passen via de parameterlijst. Raadpleeg
hiervoor de installatiehandleiding.

Online storingen melden verbeterd - vanaf juni 2013
U wilt niet alleen snel en eenvoudig storingen melden, maar ook op de hoogte blijven wat de
behandelingsstatus is? Het nieuwe storingen melden via mijnAWB geeft deze mogelijkheid.
Het meldformulier heeft minder invulvelden, waardoor u snel de storing heeft gemeld.
Daarnaast is het systeem achter het storingen melden aanzienlijk verbeterd, waardoor u in
een handig overzicht op de hoogte blijft van de meldingen die in behandeling zijn en ook
afgeronde meldingen kan terugzien. Wilt u eenvoudiger uw storing melden?
Meld u dan aan bij mijnAWB, via www.awb.nl/mijnawb.

Producttraining volgen?
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.

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

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 15 apr 2013 - 18 okt 2013
Ma t/m vr:*
08.00 - 18.00 uur
Telefoon:
| 020 565 94 80

Tussen 19 okt 2013 - 13 apr 2014
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

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 dit nummer?
Bel ons Serviceteam via 020 565 94 80, of stuur een e-mail naar info@awb.nl
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