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2. Verklaring van de fabrikant

Verklaring van de fabrikant      

Fabrikant:  eMAX Energiesysteme GmbH

Adres:  Große Bleichen 34

             20 354 Hamburg

verklaart hierbij dat het

product:  eMAX warmtewisselaar

Type: GPH AK 50 / 75

volgens de typegoedkeuring van het DIBt Z-43.31-222 werd gemaakt en conform is 

met DIN EN 303-1, uitgave 12/03 en DIN EN 15034, uitgave 01/07.

Aanwijzingen:

1.  De geldigheid van deze verklaring vervalt wanneer aan het product een wijziging wordt 

aangebracht waarvoor wij onze goedkeuring niet hebben verleend.

2.  Met deze verklaring worden geen eigenschappen overeengekomen of gegarandeerd.

3.  De gebruiker dient rekening te houden met de veiligheidsinstructies in deze handlei-

ding voor montage en onderhoud.

Hamburg, 25.01.2011

         

R. Hoffmann

Het apparaat stemt overeen met het type dat in de verklaring van de fabrikant wordt vermeld 

en wordt in overeenstemming met de toelating van het DIBt geproduceerd en verdeeld.
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4. Veiligheidsinstructies / Symbolen

4.1. Symbolen

Verklaring van de gebruikte symbolen 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van alle be-
langrijke veiligheidsaspecten met het oog op 
een optimale bescherming van de personen 
en een veilige en storingvrije bediening. 
De bedieningstips en veiligheidsinstructies 
die in deze handleiding worden vermeld, 
dienen te worden gerespecteerd, zodat onge-
vallen, persoonlijke blessures en schade aan 
voorwerpen kunnen worden vermeden.

Tip!
vermeldt nuttige tips en 
aanbevelingen, evenals in-
formatie voor een efficiënte 
en storingvrije bediening.

Opgelet!
wijst op een potentieel 
gevaarlijke toestand, die 
tot schade aan voorwerpen 
kan leiden als hij niet wordt 
vermeden.

Gevaar!
wijst op levensgevaarlijke 
toestanden door elektrische 
stroom.

Naast de montagehandleiding zijn ook nog 
bedieningshandleidingen en borden met 
tips voorzien. Deze moeten evenzeer worden 
nageleefd.

4.3. Veiligheidsinstructies

Gelieve deze instructies heel nauwgezet na te 
leven, zodat gevaar en schade voor mens en 
voorwerpen kunnen worden uitgesloten.

Bij gevaar

Elektrische voeding van de installatie onmid-
dellijk onderbreken, bv. aan de afzonderlijke 
zekering of een hoofdschakelaar. 

Gebruik bij een brand geschikte blusappara-
ten.

Deze handleiding dient vooraf 
te worden gelezen door het 
gespecialiseerde personeel dat 
de opdracht heeft gekregen 
om de montage, de indienst-
stelling of het onderhoud aan 
de installatie uit te voeren. De 
richtlijnen die in deze handlei-
ding worden vermeld, moeten 
worden nageleefd.
Wanneer de instructies van 
deze montagehandleiding niet 
worden nageleefd, vervalt de 

4.2. Algemeen

Werken aan het apparaat

De montage, de eerste inbedrijfstelling, de 
inspectie, het onderhoud en de herstellingen 
mogen alleen door bevoegde vaklui (gespe-
cialiseerd verwarmingsbedrijf/installatiebe-
drijf ) worden uitgevoerd. Bij werken aan het 
apparaat/de verwarmingsinstallatie moet de 
elektrische voeding worden uitgeschakeld 
(bv. aan de afzonderlijke zekering of aan een 
hoofdschakelaar) en tegen opnieuw inscha-
kelen worden beveiligd.

Inbouw van extra componenten

De inbouw van extra componenten, die niet 
samen met het apparaat werden getest, kan 
de werking van de installatie op een nega-
tieve manier beïnvloeden. 

Voor schade die daaruit voortvloeit, kunnen 
wij geen garantie verlenen en kunnen wij ook 
niet aansprakelijk worden gesteld.

4.4. Voorwaarden voor de installatieruimte

Geen luchtverontreiniging door halogeen-
koolwaterstoffen (die bv. in sprays, verf, 
oplos- en schoonmaakmiddelen zitten). Geen 
grote stofvorming. Geen langdurige hoge 
luchtvochtigheid. Beschermd tegen vorst. 
Omgevingstemperatuur van max. 35°C. Goed 
verluchten en (eventueel aanwezige) lucht-
toevoeropeningen niet afsluiten.
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5. Normen/Voorschriften

De instantie die bevoegd is voor het plaatse-
lijke schoorsteenonderhoud, moet haar toe-
stemming verlenen voordat een eMAX warm-
tewisselaar retrofitset wordt geïnstalleerd.

De desbetreffende bouw- en bedrijfsvoor-
schriften moeten worden nageleefd tevens 
dienen landelijke en plaatselijke voorschriften 
in acht genomen te worden.

Een eMAX warmtewisselaar mag alleen door 
erkende vaklui worden geïnstalleerd. Zij 
nemen ook de verantwoordelijkheid op zich 
voor de reglementaire installatie en de eerste 
inbedrijfstelling.

De bijgevoegde gebruiksaanwijzing moet 
goed zichtbaar in de verwarmings-/installa-
tieruimte worden bewaard.

De eMAX warmtewisselaar mag alleen 
worden geïnstalleerd en bediend in ver-
warmings- en installatieruimten die aan de 
plaatselijke voorschriften beantwoorden. 

Bij de installatie moeten de volgende voor-
schriften, 
regels en richtlijnen worden nageleefd:

richtlijnen voor verwarmingsruimten of 
bouwreglementering

wettelijke voorschriften met betrekking tot 
energiebesparende installaties

de DIN-normen 

DIN 1988 Technische voorschriften voor 
drinkwaterinstallaties

DIN 4701 Regels voor de berekening van de 
verwarmingsbehoeften van gebouwen

DIN 4751 Deel 3 Veiligheidstechnische uitrus-
ting van verwarmingsinstallaties met aan-
voertemperaturen tot 95°C.

VDE-voorschriften

VDE 0100 Bepalingen voor het opstellen van 
sterkstroominstallaties met nominale span-
ningen tot 
1.000 V.

VDE 0105 Bediening van sterkstroominstalla-
ties, algemene bepalingen.

VDE 0722 Elektrische uitrusting van warmte-
toestellen die niet met elektriciteit worden 
verwarmd.

VDE 0470/Beschermingswijzen door behui-
zing
EN 60529

Bij de handeling van rook-
gascondensaat en de neu-
tralisatieproducten moeten 
rubberen handschoenen 
worden gedragen. Wanneer 
het condensaat met de huid 
of met de ogen in contact 
komt, moeten de huid of de 
ogen onmiddellijk met helder 
stromend water worden af- en 
uitgespoeld. Raadpleeg bij 
blessures aan de ogen onmid-
dellijk een arts.

Tip: houd deze montagehand-
leiding zorgvuldig bij en lees 
ze voordat u het apparaat 
installeert.

Het neutralisatiemiddel dat in deze installatie 
wordt gebruikt, bevat geen giftige stoffen of 
stoffen die schadelijk zijn voor de gezond-
heid.

Verder moet rekening worden gehouden met 
de plaatselijke voorschriften. Bovendien zijn 
de richtlijnen van de werk- en merkbladeren 
DWA-M115 en ATV A251 van toepassing.

EN 60335-1 Veiligheid van huishoudelijke en 
soortgelijke elektrische toestellen

Nederlands
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6. Technische gegevens

6.1. Afmetingen GPH AK 50
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Bij hoeken van meer dan 65° kan de ventilator 
met een overgangsstuk met DN 110 hoger 
worden geplaatst.

Op de plaatsen waar het rookgasafvoerkanaal 
van richting verandert, moet een inspectie-
opening worden voorzien. 
Gelieve daar rekening mee te houden.

Het aansluitstuk van de eMAX warmtewis-
selaar aan de uitlaatzijde kan traploos tus-
sen de beide weergegeven standen worden 
ingesteld.

Draaipunt rookgasuitlaat 90° rechtsDraaipunt rookgasuitlaat 65° links

Nederlands
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6.2. Technische gegevens GPH AK 50

(*) De temperatuur van de rook-
gassen kan verschillen in functie 
van de gebruikte ketel. 
Technische wijzigingen voorbe-
houden.

(**) Maximaal toegelaten leng-
ten van de stijgleiding; afwijken-
de installaties moeten volgens 
EN 13384-1 worden berekend, 
verbindingsleiding tot 1,5 m met 
1 x 87°-bocht.

Branderprestatie [kW] 30 40 50

Weerstand aan de waterzijde        [mbar] 28 39 53

Weerstand aan de verwarmingsgaszijde [Pa] 10 22 35

Toegelaten bedrijfsdruk   [bar] 3

Max. toegelaten aanvoertemperatuur    [°C] 90

Aansluiting aanvoer- en retourleiding  [“ ] G1

Diameter aansluitstuk aan de inlaatzijde         [mm] 130,150,180,200 als optie verkrijgbaar -> toebeho-
ren

Maximale inlaattemperatuur [°C] 270

Toevoerdruk [Pa] 130

Waterinhoud                     [l] 6,5

Opgenomen vermogen motor [W] 52

Gewicht [kg] 19,2

Diameter rookgasafvoerkanaal [mm] 110

Rookgastemperatuur 50°/30° (*) [°C] 42 48 53

Rookgastemperatuur 80°/60° (*)  [°C] 64 72 76

Rookgasafvoer vaste buis (**) [DN/m] 80/14 100/20 110/20

Ne
de

rla
nd

s



10

eMAX warmtewisselaar GPH 50/75 

6.3. Afmetingen GPH AK 75
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Bij hoeken van meer dan 65° kan de venti-
lator met een overgangsstuk met DN 110 
hoger worden geplaatst.

Op de plaatsen waar het rookgasafvoerka-
naal van richting verandert, moet een in-
spectieopening worden voorzien. 
Gelieve daar rekening mee te houden.

Het aansluitstuk van de eMAX warmtewis-
selaar aan de uitlaatzijde kan traploos tus-
sen de beide weergegeven standen worden 
ingesteld.

Draaipunt rookgasuitlaat 90° rechtsDraaipunt rookgasuitlaat 65° links
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6.4. Technische gegevens GPH AK 75

(*) De temperatuur van de rook-
gassen kan verschillen in functie 
van de gebruikte ketel. 
Technische wijzigingen voorbe-
houden.

(**) Maximaal toegelaten lengten 
van de stijgleiding; afwijkende 
installaties moeten volgens EN 
13384-1 worden berekend, ver-
bindingsleiding tot 1,5 m met 1 x 
87°-bocht.

Branderprestatie [kW] 60 75

Weerstand aan de waterzijde        [mbar] 75 98

Weerstand aan de verwarmingsgaszijde [Pa] 32 45

Toegelaten bedrijfsdruk   [bar] 3

Max. toegelaten aanvoertemperatuur    [°C] 90

Aansluiting aanvoer- en retourleiding  [“ ] G1¼

Diameter aansluitstuk aan de inlaatzijde         [mm] 150.180.200.250 als optie verkrijg-
baar -> toebehoren

Maximale inlaattemperatuur [°C] 270

Toevoerdruk [Pa] 130

Waterinhoud                     [l] 7,5

Opgenomen vermogen motor [W] 52

Gewicht [kg] 22,2

Diameter rookgasafvoerkanaal [mm] 110

Rookgastemperatuur 50°/30° (*) [°C] 45 49

Rookgastemperatuur 80°/60° (*) [°C] 67 73

Rookgasafvoer vaste buis (**) [DN/m] 110/20 125/20

Rookgasafvoer buis flexibel (**) [DN/m] 110/20 125/20

Nederlands
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De eMAX warmtewisselaar wordt in de retour-
leiding van de ketel geïntegreerd.

6.5. Hydraulisch schema

1. of aansluiting op terugvoerleiding ketel
2. Aansluiting op retourleiding
3. Aansluiting op retourleiding verbruikswater 
en kunnen worden verwisseld

De hydraulische aansluitingen mogen niet 
worden afgesloten! Retourleiding verbruiks-
water integreren!
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7. Montage

Let op de horizontale 
opstelling van de eMAX 
warmtewisselaar. De stand 
van de warmtewisselaar wordt 
met behulp van een water-
pas ingesteld. Een verkeerde 
installatie kan tot ontluch-
tingsproblemen aan de eMAX 
warmtewisselaar leiden. 
In dat geval vervalt de garan-
tie.

7.1. Universele flens

Na demontage van het gasafvoerkanaal 
wordt het aansluitstuk van het rookgas van 
de ketel schoongemaakt. Gelieve hiervoor 
een draadborstel te gebruiken.

    Vervolgens wordt de dichting over het aan-
sluitstuk van de ketel getrokken. In sommige 
gevallen is het eventueel nodig om de achter-
kant van de ketel te verwijderen. 

      Vervolgens wordt het verloopstuk   
over de dichting gebracht en zo ver mogelijk 
op het aansluitstuk van de ketel geschoven.

    Daarna wordt de grote leidingklem   
indien nodig in overeenstemming met de af-
beelding gepositioneerd. Zet de leidingklem 
heel stevig vast, zodat de universele flens niet 
kan verschuiven. 

     Bij de volgende stap wordt de warmtewis-
selaar vastgemaakt. Plaats de verbindingsbuis  
en schuif ze tot in de gewenste stand in het 
verloopstuk.

      Positioneer daarna de kleine 
leidingklem indien nodig in 
overeenstemming met de af-
beelding. Zet de leidingklem 
heel stevig vast, zodat de eMAX 
warmtewisselaar niet axiaal kan 
verschuiven.

Nederlands
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In de gekozen weergaven 
bevinden de hydraulische aan-
sluitingen zich aan de linker-
zijde. Afhankelijk van de aard 
van de installatie kunnen de 
aansluitingen aan de rechter-
zijde worden gebruikt. Gebruik 
in dit geval de aansluitingen  
       en 

De eMAX warmtewisselaar wordt in de re-
tourleiding van de verwarming geïntegreerd. 
Gelieve daarbij ook rekening te houden met 
het hydraulische schema van hoofdstuk 6.3.

De G1“-aansluiting bovenaan        of         wordt 
op de retourleiding van de ketel aangesloten. 
Met behulp van leidingen van golfpijp kan de 
installatie op dit vlak gemakkelijker worden 
uitgevoerd. 
Bekijk in dit verband ook het aanbod toebe-
horen bij de eMAX warmtewisselaar retrofit-
set. 

Het is belangrijk om de krach-
ten bij het vastzetten van 
de wartelverbindingen met 
behulp van een tweede gaf-
felsleutel of een waterpomp-
tang tegen te gaan, zodat er 
geen krachten op de flens van 
de behuizing worden overge-
zet. Anders kan de behuizing 
beschadigd raken.

Vervolgens wordt de G1“-aansluiting   
onderaan       en /of        met de retourleiding 
van de verwarming verbonden. Hier kunt u 
een van beide aansluitingen voor de retour-
leiding van het verbruikswater gebruiken en 
op die manier beide aansluitingen gebruiken.

Na de inbedrijfstelling en de controle van 
de dichtingen moeten de leidingen volgens 
de voorschriften van een thermische isolatie 
worden voorzien.

Controleer grondig of in de 
hydraulica van de installa-
tie geen kortsluitingen (bv. 
badkamerradiatoren) aanwe-
zig zijn, die de temperatuur 
in de retourleiding onnodig 
opvoeren. Verder maakt u best 
zo weinig mogelijk gebruik 
van vierwegsmengkranen, 
aangezien die componenten 
tot een temperatuurstijging 
in de warmtewisselaar leiden. 
Daardoor kan een deel van de 
efficiëntiewinst verloren gaan.

7.2. Hydraulische aansluiting
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7.3. Zuigventilator

Bij de volgende stap wordt de stand van de 
uitgang van de rookgassen gekozen en op 
basis daarvan de gegevens van de installatie 
ingesteld.

De rookgasafvoer kan in verschillende standen 
worden gedraaid. De overgang naar het rook-
gassysteem mag niet tot spanningen aan het 
aansluitstuk van de ventilator leiden. Let daarbij 
op de juiste positionering van de verbindingslei-
ding. 

In bepaalde omstandigheden moet de verbin-
dingsbuis extra worden bevestigd, zodat het 
aansluitstuk van de ventilator niet wordt belast.
Verdere aanpassingsmogelijkheden bestaan erin 
om de adapterbuis te verwijderen, waardoor 
de ventilator dieper kan worden geplaatst. De 
adapterbuis kan ook door een langere buis wor-
den vervangen, zodat het aansluitstuk aan de 

8. Inbedrijfstelling

Controleer voor het begin 
van de werken of elektrische, 
hydraulische en stookolie-/
gasleidingen afgesloten zijn 
en tegen onopgemerkt ope-
nen beveiligd zijn.

De verwarmingsketel en de 
verwarmingsinstallatie mogen 
pas worden gevuld wanneer 
een reglementair veiligheids-
ventiel (openingsdruk max. 3 
bar) werd gemonteerd. 

Controleer de voordruk in het expansievat. 
Dit moet minstens met de statische druk van 
de installatie overeenstemmen (installatie-
hoogte). Pas eventueel de voordruk aan. 

Sluit voor het vullen van de verwarmings-
installatie aan de vul- en de aftapkraan een 
waterslang aan. Draai de sluitkap aan de 
automatische ontluchtingsklep aan de veilig-
heidsgroep één omwenteling, maar verwij-
der de kap niet. 

Na de testloop moet de eMAX 
warmtewisselaar nog eens 
worden ontlucht!

Een storingvrije werking van de verwar-
mingsketel kan alleen worden gegarandeerd 
als het systeem volgens de voorschriften 
werd gevuld en volledig werd ontlucht.

Ontluchter

Vul het volledige verwarmingssysteem en de 
verwarmingsketel in de koude toestand lang-
zaam via de vul- en de aftapkraan.

Open vervolgens de ontluchter aan de eMAX 
warmtewisselaar tot alle luchtbellen uit het 
systeem verdwenen zijn. Controleer even-
tueel nog eens de horizontale stand van de 
eMAX warmtewisselaar.

Nederlands
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       Sluit de meegeleverde adapterstekker   
op de contrastekker op de eMAX warmtewis-
selaar aan. 
Beide andere stekkers (niet weergegeven) 
worden op de branderstekker van de regeling 
en de brander aangesloten. Door het gebruik 
van een code is het niet mogelijk om de stek-
kers met elkaar te verwarren. Daarna kan de 
verwarmingsinstallatie opnieuw in bedrijf 
worden gesteld.

        Verwijder de stop als u de druk wilt meten. 
Meet vervolgens met behulp van een geschikt 
meetapparaat (drukmeetbereik 0-100 Pa/0-10 
HP) de druk aan de      .meetopening. Nu kunt u 
de druk met behulp van een schroevendraaier 
aan de daarvoor voorziene instelschroef       rege-
len. De druk moet daarbij op de door de ketelfa-
brikant aanbevolen waarde worden ingesteld.

Door het toerental aan de        in-
stelschroef te veranderen kan de 
onderdruk aan de ingang van 
de warmtewisselaar op de door 
de ketelfabrikant aanbevolen 
waarden worden ingesteld. Een 
storingvrije werking is alleen 
mogelijk als de druk nauwgezet 
wordt gemeten en ingesteld. 
Gelieve hiervoor aangepaste 
meetapparatuur te gebruiken. 
Zorg er bij de meting voor dat 
de meetsonde ver genoeg in 
de daarvoor voorziene opening 
wordt geschoven. De sonde 
moet bij de meting de opening 
afsluiten (meetconus).

Open alle afsluitkranen van 
de hydraulische, stookolie- of 
gasleidingen. Herstel eventu-
ele lekken. 

8.1. Instelling van de onderdruk
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Energiebesparing

Wijs de klanten op de mogelijkheden om ener-
gie te besparen. Benut de mogelijkheid om de 
temperatuur van het verwarmingscircuit met 
behulp van het regelingstoebehoren 's nachts 
te laten zakken en optimaliseer eventueel de 
steilheid van de curven of verwarmingstijden.

8.2. BedradingsschemaNadat de brander werd opgestart, moeten de 
verbrandingswaarden opnieuw worden inge-
steld, doordat de zuigventilator een andere 
constante onderdruk aan de uitgang van de 
ketel heeft doen ontstaan.

Gelieve de bedrading van de stek-
kerverbinding in overeenstem-
ming met DIN 4791 uit te voeren.
Sommige ketelfabrikanten (bv. de 
GK-ketel van MAN) wijken van die 
standaard af!

Verlaag de temperatuur van 
het verbruikswater tot 55°C. 
Boven die temperatuur zet de 
in het water opgeloste kalk 
zich immers in het reservoir en 
in de leidingen af. Dit kan tot 
schade aan het reservoir en de 
hulpstukken leiden. Bovendien 
nemen hierdoor de operatio-
nele verliezen toe. 
Omwille van de hogere opera-
tionele verliezen moet ook de 
maximale temperatuur van de 
ketel tot waarden onder 75°C 
worden verlaagd.
Wanneer hogere temperatu-
ren worden ingesteld, kan dit 
tot het uitvallen van de rook-
gas-STB leiden. In dat geval 
moet eventueel een nieuwe 
rookgas-STB met een hogere 
uitschakeltemperatuur worden 
ingebouwd. 

L1

N
T1
T2
S3
B4
b9
M
b8
b10
b11
b12

Fase
Aardleiding PE
Nulleider
Fase
Fase
Storing
Bedrijfsuren
Rookgasthermostaat 90°C
Ventilatormotor
Verklikkerlamp storing
Verklikkerlamp werking
Toerentalinstelling
Kroonsteentje
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8.3. Instelling van de brander

Doorslaggevend voor de betrouwbaarheid 
van de ketelinstallatie is onder meer de nauw-
keurige instelling van de verbrandingswaar-
den. 

Door de inbouw van een eMAX warmtewisse-
laar-retrofitset krijgt u ook bij oudere installa-
ties met geelbranders, blauwe vlambranders 
of gasbranders rookgaswaarden die vergelijk-
baar zijn met die van moderne verwarmings-
technieken. 

Met de inbouw van de retrofitset verandert u 
de drukverhoudingen in de rookgas-
installatie. Door de ventilator wordt een con-
stante onderdruk gecreëerd, die niet door de 
veranderingen in de luchtdruk en de tempe-
ratuur wordt beïnvloed. 

Hierdoor moeten de verbrandingswaarden 
opnieuw worden ingesteld. 

Hieronder vindt u enkele basisprincipes waar-
mee u de betrouwbaarheid van de installatie 
en bijgevolg ook de tevredenheid van uw 
klanten kunt verhogen.

Door de inbouw van de warmtewisselaar kan 
de energie nog extra worden benut. Daarom 
moet het vermogen van de brander worden 
verlaagd. 
Als vuistregel geldt dat u een één maat klei-
nere sproeier kunt gebruiken. 

Uitzonderingen: Bij blauwe vlambranders 
moet de ombouw op een lager vermogen 
vaak met een extra inbouw van een mengsy-
steem en/of vlammenbuis worden gecombi-

Meet nauwkeurig!

Bij stookoliebranders is het nodig om de 
sproeierdruk te meten. Op die manier kun-
nen bijvoorbeeld verstopte sproeiers worden 
opgespoord. Noteer de waarden in het onder-
houdsprotocol op de laatste pagina.

Stel de druk van de sproeier nooit onder 
10 bar in, want onder die waarde neemt de 
verstuivingskwaliteit van de sproeier duidelijk 
af. In dit geval wordt de op één na kleinere 
sproeier ingebouwd.

- Blauwe vlambranders, onbegrensd
- Geelbranders van Weishaupt, Körting,  

Giersch, Elco, MAN enz.
- Gasventilatorbranders, onbegrensd

Meer informatie en de recentste modellen 
van branders die geschikt zijn, vindt u op 
www.emax.de. 

8.4. Aanbeveling branders

neerd. In dit geval is de ombouw op financiële 
redenen wellicht niet aan te raden.
Bij oudere branders is de werking met kleine 
sproeiers soms problematisch. In dat geval is 
de ombouw omwille van de betrouwbaarheid 
van de installatie wellicht niet aan te raden.

In principe moeten de branders in staat zijn 
om de grenswaarden voor de emissies te 
halen. Een roetwaarde van meer dan 1 leidt in 
bepaalde omstandigheden tot gevolgproble-
men aan de ketel of de warmtewisselaar en 
heeft een negatieve invloed op de betrouw-
baarheid van de installatie. 

Controleer ook de waakvlam met behulp van 
geschikte meetapparatuur en let daarbij op 
de juiste positionering van de ontstekings-
elektroden.

Bij gasbranders gaat u op dezelfde manier 
tewerk als bij stookoliebranders. Verlaag het 
vermogen met ongeveer 20  %, op voorwaar-
de dat dat niet ten koste van de betrouwbaar-

Door de onderdruk die door 
de zuigventilator wordt 
gecreëerd, is het mogelijk dat 
er parasitaire lucht binnen-
dringt via niet goed afge-
dichte plaatsen aan de deur 
van de ketel, het aansluitstuk 
van de ketel of bij gegoten 
ketels via niet goed aanslui-
tende ketelelementen. In 
dit geval wordt een te lage 
CO2-waarde gemeten. Maak 
plaatsen waar de lucht kan 

Voor de eMAX warmtewis-
selaar-
retrofitset zijn de volgende 
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9. Onderhoud

De inspectie en het onderhoud van een ver-
warmingsinstallatie worden door de energie-
besparingsverordening en de normen DIN 
4756 en DIN 1988-8a voorgeschreven.

Wij adviseren u om uw verwarmingsinstallatie 
regelmatig te laten onderhouden, zodat u op 
een storingvrije, energiebesparende en mi-
lieuvriendelijke werking van uw systeem kunt 
rekenen. Daarvoor sluit u best bij uw gespeci-
aliseerde zaak een inspectie- en onderhouds-
contract af. 

Schakel de installatie uit (zie gebruikshandlei-
ding van de ketelfabrikant) en laat ze afkoe-
len. 

Verwijder vervolgens het deksel         boven de 
inspectieopening. Het deksel is op de trek-
stangen geklemd en kan door middel van een 
lichte druk met de duimen naar boven wor-
den verwijderd. Vervolgens kunt u het isola-
tiemateriaal         zijdelings wegklappen.

Nu ligt het inspectiedeksel          vrij en kunt 
u de moeren losdraaien om het deksel te 
verwijderen. 

Daarna worden de glazen buizen met helder 
water afgespoeld. U gebruikt hiervoor best 
een slang, waarmee het water onder druk in 
de warmtewisselaar wordt geleid. Monteer 
het inspectiedeksel, het isolatiemateriaal en 
het afsluitdeksel in de omgekeerde volgorde 
terug op hun plaats nadat u de glazen buizen 
hebt schoongemaakt. 

Gebruik bij het schoonmaken 
geen scherpe of harde voor-
werpen, want deze zouden 
schade kunnen veroorzaken. 
Vermijd het gebruik van che-
mische producten.

De schroeven aan het in-
spectiedeksel mogen niet 
te stevig worden vastgezet, 
omdat anders de dichting 
kan worden beschadigd. 

Wij adviseren u om de dich-
ting van het revisiedeksel bij 
iedere onderhoudsbeurt te 
vervangen, omdat schade 
ertoe zou kunnen leiden dat 
rookgassen in de installatie-
ruimte terechtkomen.
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Het is mogelijk dat er zich na verloop van tijd 
een beetje lucht in de warmtewisselaar op-
hoopt. Daarom wordt de ontluchting van de 
eMAX warmtewisselaar gecontroleerd, waar-
bij de ontluchter zo lang wordt geopend tot 
er geen lucht meer uit het systeem ontsnapt. 

Bij de volgende stap worden resten op het 
ventilatorwiel en uit de ventilatorbehuizing 
verwijderd. De ventilatoreenheid         kan 
uit de bajonetsluiting worden losgedraaid. 
Daarna kunt u de volledige eenheid naar 
boven uittrekken. 

Het ventilatorwiel kan met behulp van een 
zachte borstel worden schoongemaakt. Spoel 
de behuizing        daarna uit. 

Wij adviseren u om de dichting van de venti-
latoreenheid bij iedere onderhoudsbeurt te 
vervangen, omdat schade ertoe zou kunnen 
leiden dat rookgassen in de installatieruimte 
terechtkomen. Gelieve een beetje vet op 
de nieuwe O-ringdichting aan te brengen, 
zodat u alles gemakkelijker kunt monteren. 

Na de grondige reiniging van alle onderde-
len moet de neutralisatiebox worden gecon-
troleerd. 
Gelieve de toevoerbochten en de kamers van 
de neutralisatiebox te controleren en zorgvul-
dig te reinigen. Resten en verontreinigingen 
kunnen de sifon verstoppen.

Het granulaatverbruik wordt bepaald door de 
hoeveelheid condensaat en moet daarom 
regelmatig worden gecontroleerd.

Vul daarom telkens wanneer dat nodig is, het 
granulaat bij.

De ventilatoreenheid doet 
ook dienst als inspectieope-
ning voor de schoorsteen-
veger. Daardoor kunnen de 
afvoerkanalen in het rechte 
gedeelte van de verbindings-
leiding zonder problemen 
worden gecontroleerd. Breng 
de schoorsteenveger daarvan 
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10. Belangrijke tips

•	 Roetmetingen moeten in de mate van het mogelijke voor de warmtewisselaar worden uitgevoerd, aangezien de meting door condensatie van 
de rookgassen anders kan worden vervalst. Een mogelijke meetpositie is een afsluitbare meetopening aan het verloopstuk tussen de ketel en 
de warmtewisselaar.

•	 Op basis van de meetwaarden voor de warmtewisselaar kunt u ook conclusies trekken over de mate van verontreiniging van de ketel. Noteer de 
meetwaarden in het onderhoudsprotocol. Wanneer de rookgastemperaturen van de ketel aanzienlijk stijgen, moet ook de ketel worden gerei-
nigd.

•	 Let op het verval tussen de condensaatafvoer en de sifon of de neutralisatietank. Op basis van de onderdruk in de warmtewisselaar moet het 
verval minstens 10 cm bedragen.

•	 De onderdruk (zie hoofdstuk 8.1) moet meer bedragen dan 10 Pa (0,1 mbar), aangezien anders rookgassen in de installatieruimte kunnen bin-
nendringen. Dit leidt tot geurhinder. 

•	 Gelieve er rekening mee te houden dat de afbeeldingen slechts voorbeeldsituaties weergeven. Er kunnen op ieder moment vernieuwingen of 
wijzigingen worden doorgevoerd, die dan tot verschillen tussen de ingebouwde warmtewisselaar en de afbeelding in de montagehandleiding 
leiden. Op onze website vindt u actuele versies van de documenten.
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11. Verhelpen van storin-

Storing Oorzaak Oplossing

Brander slaat niet aan of gaat in de sto-
ringstand staan

Geen spanning beschikbaar Zekering controleren en eventueel vervangen, 
elektrische aansluitingen controleren, stand 
werkingsschakelaar, regeling en noodschake-
laar verwarming controleren

Stookolietank leeg Stookolietank vullen

Storing aan de brander Ontstoringsknop op de automatische verwar-
mingsinstallatie indrukken; bij nieuwe storing 
montagehandleiding brander raadplegen

Veiligheidstemperatuurbegrenzer is uitgeval-
len

Ontgrendeling aan de regeling van de ketel 
indrukken. Zie montagehandleiding ketel.

Oliefilter verstopt Oliefilter vervangen

Hoge concentratie condensaat eMAX warmte-
wisselaar

Condensaatafvoer controleren

Stekkerkabel van de brander van de fabrikant 
niet volgens de DIN-norm bekabeld

Opstelling stekkers van de adapterkabel aan-
passen

Zuigventilator schakelt niet vrij 
(groene werkingslamp aan de ventilatoreen-
heid begint niet te branden)

Onderdruk aan de uitgang van de ketel niet 
verzekerd

Het motortoerental wordt niet bereikt

Ventilator reinigen 

Toerental controleren

Motor vervangen
CO2-meetwaarde te laag, CO-meetwaarde te 
hoog

Parasitaire lucht doorheen niet goed afgesloten 
plaatsen aan de keteldeur, aansluitstuk van de 
ketel of ketelonderdelen

achteraf afdichten met behulp van hittebesten-
dige silicone
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12. Onderhoudsprotocol

Gelieve de uitgevoerde onderhoudswerken aan te kruisen en de 
meetwaarden in het onderhoudsprotocol te noteren.

De eMAX warmtewisselaar-retrofitset kan qua kleur of bepaalde details afwijken van de uitvoering die in de afbeeldingen in deze handleiding voor 
montage en onderhoud worden weergegeven, maar verschilt niet van technische werking en bediening. Informatie in de vorm van afbeeldingen, 
tekst of tekeningen in deze publicatie, evenals maat- en prestatiegegevens, hebben alleen betrekking op de aard van het product en vormen geen ver-
zekering van eigenschappen of garanties. Uitspraken in verband met wetten of voorschriften hebben alleen betrekking op de Duitse Bondsrepubliek 
op het moment dat het redactionele werk voor deze publicatie werd afgesloten (01/2011). 

Onderhoudswerken Datum Datum Datum Datum

eMAX warmtewisselaar gereinigd?

Condensaattank gereinigd en  
granulaat bijgevuld?

eMAX warmtewisselaar ontlucht?

Werkingstest uitgevoerd?

Rookgasmeting uitgevoerd:

rookgastemperatuur voor GPH/achter 
GPH tA [°C]    tA [°C]   tA [°C]   tA [°C]   

Aanzuigluchttemperatuur tL [°C] tL [°C] tL [°C] tL [°C] tL [°C]

Kooldioxidegehalte (CO2) of % % % %

Zuurstofgehalte (O2) % % % %

Koolmonoxidegehalte (CO), luchtvrij ppm ppm ppm ppm

Oliedruk bar bar bar bar

Onderhoud bevestigen (bedrijfs-
stempel, handtekening)
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