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1. Invoering 
 

 
Bedankt voor uw vertrouwen in onze verwarmingsketel 
voor centrale verwarming en sanitair warm water. 
 
Om het product correct en veilig en milieuvriendelijk te 
gebruiken vóór montage en aansluiting, dient u deze 
instructies zorgvuldig te lezen. 
 
Het pakket bevat: boiler (1), ophangbeugel (2), 
gebruikershandleiding en garantiekaart (3), vul- en 
aftapkraan (4), vuilfilter (5), kunststof buis voor het 
ontluchtingssysteem. 
 
COMBI-Ketel-ketels voldoen aan internationale 
voorschriften en officiële normen. Zoals hierboven 
vermeld, is het product gecertificeerd volgens de 
geldende EN- en HRN-normen. U kunt de certificaten 
bekijken in verkooppunten, officiële diensten of op onze 
website: http://www.termostroj.com. / www.e- 
futesbolt.hu 
 
 
 
Het kwaliteitsborgingssysteem van de ketel voldoet aan 
de ISO 9001: 2000-norm. 

 

 
 

Het uitgepakte product

2. Over het 
product 
 

De COMBI-ketel is een economisch werkende ketel 

voor centrale verwarming en productie van sanitair 

warm water, die ook als stand-alone warmtebron kan 

worden gebruikt. 

Het basisprincipe van de ketel is het snel opwarmen van 

een kleine hoeveelheid water, waardoor de energie-

efficiëntie bijna 100% is. 

De COMBI-ketel is geschikt voor kleinere bedrijven, 

appartementen, kleinere restaurants, etc. waar weinig 

ruimte nodig is. 

Het bedrijfstemperatuurbereik is 30oC tot 55oC voor 

warm water voor huishoudelijk gebruik en centrale 

verwarming 30oC - 90 oC. 

Dankzij zijn design en geluidsarme werking kan de De 

COMBI-ketel gemakkelijk in de leefruimte worden 

geïntegreerd. De buitenste metalen kap is beschermd 

door poedercoating. 
2.1. Gids 
 

Het elektrische ketellichaam COMBI-Ketel is gemaakt 
van plaatstaal. De ketel is tijdens het lassen 
gezandstraald en voorzien van een hoogwaardige 
reactieve primer. 

Onderaan de ketel zijn elektrische 
verwarmingselementen in verwarmingsgroepen 
geïnstalleerd. Aan de bovenzijde bevindt zich een blinde 
buis voor de sondebuis van de capillaire thermostaat, 
keteltemperatuursensor, keteldruksensor en thermische 
veiligheidsthermostaat.  Het ketellichaam is geïsoleerd 
met een 19 mm dik, onbrandbaar isolatiemateriaal, dat 
voldoende is om de volledige geproduceerde warmte 
aan de verwarming en het warmwatersysteem te 
leveren.
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2.2. A COMBI-Ketel ketelcomponenten 
 

 
1.    Voorwaartse verbinding 

2.    Terugkerende verbinding 

3.    Externe behuizing van de ketel 

4.    Ketellichaam 

5.    Thermische isolatie(19 mm) 

6.    Elektrische kachels 

7.    Configuratiescherm 

8.    Elektrische aansluiting 

9.    Magneetschakelaars 

10.  Expansietank 

11.  Cv  circulatiepomp  

12.  Veiligheidsklep(3 bar) 

13.  Automatische ontluchtingsklep  

14.  Vul- en afvoerkleppen  (inbegrepen in de verpakking,  
moet worden geïnstalleerd op 

het moment van plaatsing) 

15. Handmatige ontluchtingsklep  

16. Boiler lucht aanwezigheidssensor  

17. Splitterklep  

18. Huidige beveiligingsschakelaar (RCCB-schakelaar)  

19. Overstret gebruik warm water temperatuursensor  

20. Doorstroom  HMV  warmtewisselaar 

21.    Zoetwatertemperatuursensor   

22. Terugslagklep  

23. Circulatiepomp voor HMV-productie  

24. Zoet leidingwaterleiding   

25. Forward-use  warmwaterconnector   
Klep 

26.  Veiligheidsklep (8 bar) 

27. Automatische ontluchtingsklep  

28. Ketel temperatuursensor 
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3. Inbedrijfstelling 
3.1. Belangrijke 

waarschuwingen 

DE GARANTIE VERVALT  INDIEN HET VOLGENDE 

NIET IN ACHT WORDT GENOMEN:  

 DE KETEL MOET DOOR EEN VAKMAN WORDEN 
Uitvoeren 

                     OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 

VERBINDINGEN TE VERDUIDELIJKEN, MOETEN 

HET RAPPORT EN DE CHECKLIST VAN DE 

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN WORDEN 

INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR DE 

VERANTWOORDELIJKE PROFESSIONAL,     

                  HET  WORDT AANBEVOLEN OM EEN 

VUILFILTER TE INSTALLEREN IN DE VOORSTE 

LIJN VAN DE CENTRALE VERWARMING EN IN 

HET VOORINLAATGEDEELTE VAN DE 

NETWATERKETEL (DE FILTERS MAKEN GEEN 

DEEL UIT VAN STANDAARDUITRUSTING);      

 VOORDAT U DE KETEL AANSLUIT OP HET 

GEBRUIKSLEIDINGEN, MOETEN DE  LEIDINGEN 

WORDEN GEWASSEN OM CRASSING VAN DE 

WARMTEWISSELAAR TE VOORKOMEN.   
 

DE KETEL MAG NIET WORDEN GEÏNSTALLEERD 

OP EEN   PLAATS WAAR   HET  RISICO BESTAAT 

DAT HIJ OVERSTROOMT OF IN HET WATER ZAKT.  
 

                    IN GEBIEDEN WAAR HET WATER HARD 

IS, WORDT AANBEVOLEN OM EEN MAGNETISCHE 

OF ELEKTROMAGNETISCHE WATERONTHARDER 

IN DE INLAAT VAN HET LEIDINGWATER IN DE 

KETEL TE INSTALLEREN.  
 
 
 
 

3.2. Montage 

                     De COMBI-Ketel wordt naar verwachting aan 

een muur gemonteerd en de locatie van de ophangconsole is 

vooraf gemarkeerd aan de achterkant voor eenvoudigere 

installatie.   Voor de ophangbeugel     kunnen metalen 

wanddeuvels worden gebruikt met M8- of M10-schroeven of 

sterkere plastic muurdeuvels -   dianaschroeven. 
De exacte afmetingen van de   ketel zijn te vinden in de 7e 
eeuw.  Technisch gezien 
gegevenssectie. 
De vul- en ledigingsklep  wordt bij de ketel geleverd en 

moet  tijdens de  inbedrijfstelling worden geïnstalleerd.  
Indien mogelijk moet de ketel op het laagste punt van het 

systeem worden geïnstalleerd.  Dit beschermt de   ketel  tegen 

het verschijnen van lucht,  waardoor de verwarmingsvezels 

droog kunnen functioneren en zelfs  kunnen uitbranden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Figuur 2 Minimale 

beschermingsafstand voor 
installatie
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3.2. Montage (vervolg) 
Voordat  het systeem in bedrijf wordt gesteld,  moet het 
worden ontlucht in de centrale  verwarming en water  
Zowel. 

 
De figuur toont het proces van goede ontluchting, de pompen 

in het bovenste deel van de COMBI-Ketel.    De beschermkap   

(1 en 2) moet op de automatische ontluchtingskleppen 

worden losgelaten.   Aan  de klep (3)  moet een plastic buis 

worden bevestigd voordat  het verwarmingswatercircuit 

wordt ontlucht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            De afbeelding toont de huidige 

beveiligingsschakelaar /RCCG-schakelaar/ (1), de 

magnetische schakelaars (2), de capillaire thermostaat, de 

veiligheidsthermostaat voor de productie van warm water in 

huis (3) en het aansluitpaneel (4) om de pompen, 

kamerthermostaat en alle sensoren aan te sluiten.       

 
 

Top van de COMBI-Ketel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbindingslij

nen
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3.3. Aansluiting op het lichtnet 

                     Een RCCB-schakelaar wordt gebruikt om de 

elektrische voeding van de COMBI-Ketel-ketel aan te 

sluiten, die zowel de ketel als het aansluitpunt voor externe 

elektrische stroomkabels levert.   

 
Opmerking: 
Let bij het aansluiten van het netsnoer  op de 

RCCB-fase   en  nulsignalen  in de ketel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Aansluiting kamerthermostaat 

De COMBI-Ketel ketel heeft voorspeld dat connectoren  de 

kamerthermostaat zouden aansluiten.  (links verbindende 

groep aan de andere kant) 
                  De connectoren worden  in de fabriek 

kortgesloten (in gevallen waarin geen kamerthermostaat 

wordt gebruikt) en als u deze wilt aansluiten, moet u rekening 

houden met het type kamerthermostaat dat u aansluit.         
Sommige thermostaten kunnen   alleen op een rij rond de 

regelspanning met de connectoren worden aangesloten. 
                         Een ander    thermostaattype heeft een 

ingebouwd temperatuursimulatiesysteem, dus ze moeten 

continu worden geactiveerd, afhankelijk van de constante 

temperatuur van de kamer, met het ketelregelsignaal aan de 

uitgang.    In dit geval wordt de ZERO-draad   aangesloten op 

de "N"-connector.   
 

 
 Lees voor het   aansluiten de instructies  bij de thermostaat 

om inzicht te krijgen in de door de fabrikant voorgeschreven 

verbindingsmethode.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektrische 

stroomaansluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kamerthermostaataansluiting
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4. Hoe dit product te gebruiken 
 

 

Configuratiescherm 
 

 
 

1. Multifunctionele display- temperatuurindicator 

(keteltemperatuur, warmwatertemperatuur voor 

huishoudelijk gebruik, temperatuurinstelling) 

2. De mate van werking van de 

verwarmingsinzetstukken/verwarmingsvermogen 
 

display (1, 2, 3) 
 

3. Indicatie van de aanwezigheid van lucht in de ketel 

(rood verkeerslicht) 

4. Laagspanningsbeveiligingssignaal (rood verkeerslicht) 
 

5. Het bedrijfssignaal van de boiler (groen licht) 
 

6. Keteltemperatuur instellen 

7. Centrale verwarming aan en uit 
 

8. De temperatuur van het warm water in huis instellen 
 

9. Schakelaar voor warmwaterproductie in gebruik in en 

uit 

 

 
10. HMV productie- en gebruiksmerk (groen verkeerslicht) 
 

11. Huidige keteldrukweergave 
 

12. Thermische zekering (handmatig opnieuw opstarten vereist)
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4.1. Gebruik van de ketel 

 
Eerste inschakeling of aan het begin van het 

seizoen 
Aan                                     het begin van het  cv-seizoen is de 

eerste stap het inschakelen van de ketel met de cv-schakelaar 

(7), de keteltemperatuur (1) tot 30°C (zodat de 

verwarmingselementen worden uitgeschakeld en alleen de 

circulatiepomp werkt).     
      De HMV-productiefunctie is  
inschakelen  (9)  

 
                          Als het   geluid van water niet te horen is 

wanneer de ketel wordt ingeschakeld of de cv-pomp niet 

werkt (de pomp creëert een lichte trilling tijdens het gebruik), 

moet de pomp handmatig worden gestart.    De lagers van      

de circulatiepomp    worden gesmeerd door water dat door de 

pomp stroomt, zodat de lagers kunnen branden nadat deze 

stopt.   
 
 

 
De  pomp handmatig starten 
                 Om de pomp handmatig te starten, schroeft u de 

beschermstekker aan de voorzijde (1) waaronder zich een 

gegroefde as voor de schroevendraaier bevindt los.         Draai 

met een schroevendraaier   de pomp (2) een paar keer in de 

richting die op de   pompbehuizing is aangegeven  en zet de 

ketel weer aan. 
 

Wanneer de pomp in bedrijf wordt,  kunnen de  

bedrijfstemperatuur van de ketel en de temperatuur van het 

sanitair warm water worden geselecteerd.                Voor 

centrale  verwarming  ligt de optimale temperatuur tussen 

60°C en 70°C, terwijl voor sanitair warm water het optimale 

temperatuurbereik 45 tot 48°C is.       
 

Als er een kamerthermostaat op  de  ketel is aangesloten,  

moet  de gewenste temperatuur van de kamer worden 

aangepast volgens de instructies van de fabrikant van de 

kamerthermostaat.   

 

 
 

Details van het configuratiescherm



 

8 TMS-UT-1203-Z07-2  

4.2. Beheren in de automatische modus 

 
Warmwaterproductie in gebruik in- of uitschakelen 
De hmv-productiefunctie van de ketel moet met de aan/uit-
schakelaar (9) worden ingeschakeld en de schakelaar moet op stand 
1 worden ingesteld om in te schakelen. 
Bij inschakeling geeft de ketel gedurende 5 seconden de ingestelde 
watertemperatuur weer, de HMV-waterbereidingsindicator knippert 
(10).  Na 5 seconden wordt de werkelijke temperatuur van het 
sanitair warm water (1) weergegeven;  als er geen behoefte is aan de 
HMV, schakelt het HMV-indicatielampje (10) uit. 

 
Schakelschakelaar (9) naar 0 schakelt het HMV-productiesysteem 

uit. De opgegeven HMV-temperatuur wordt opgeslagen. 

Stel de gewenste HMV-temperatuur in 

Wanneer u op de temperatuurinstellingstoets (8) drukt, wordt de 

huidige warmwatertemperatuur weergegeven en knippert het HMV-

indicatielampje (10).  Opnieuw omhoog of omlaag drukken is 

mogelijk om de gewenste HMV-temperatuur te verhogen of te 

verlagen.   Wanneer de temperatuur is ingesteld, moet u 5 seconden 

wachten (de HMV-lamp (10) knippert niet) om de ketel de nieuwe 

temperatuurinstelling op te slaan. 

 
HMV gebruiken 

Als sanitair warm water nodig is, wordt het HMV-indicatielampje 

(10) ingeschakeld en wordt de huidige temperatuur van het 

warmwater dat in het lichtnet vrijkomt weergegeven. Een indicatie 

van de bedrijfsfase van het verwarmingsvermogen (2) en het aantal 

lampen geven aan dat er momenteel één, twee of drie 

verwarmingsgroepen in bedrijf zijn. 
De ketel selecteert automatisch het verwarmingsvermogen 
het werkingsstadium. 

 
 

Centrale verwarming 

inschakelen 

Door schakelaar (7) op 1 in te schakelen wordt de cv-installatie 

ingeschakeld.   Bij inschakeling geeft de ketel gedurende 5 seconden 

de huidige voorwaartse watertemperatuur weer, het functielampje 

van de ketel knippert (5).  Na 5 seconden wordt de huidige 

keteltemperatuur (1) weergegeven;     als de huidige 

keteltemperatuur gelijk is aan de gewenste, schakelt het 

bedrijfslampje (10) van de ketel uit. 
 
 

De gewenste voorwaartse watertemperatuur instellen voor 

centrale verwarming 
Wanneer u op de temperatuurinstelling (6) drukt, wordt de huidige 

keteltemperatuur weergegeven en knippert het bedrijfslampje (5) 

van de ketel.  Door het opnieuw omhoog of omlaag te drukken, is 

het mogelijk om de temperatuur van het gewenste 

verwarmingswater te verhogen of te verlagen.   Wanneer de 

gewenste temperatuur is ingesteld, moet u 5 seconden wachten (het 

bedieningslampje van de ketel (10) knippert niet) om de ketel op te 

slaan om de nieuwe temperatuurinstelling op te slaan. 

 
 
 
 
 

 
Details van het configuratiescherm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Details van het configuratiescherm
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Parallelle werking van centrale verwarming en HMV-

productie   
Wanneer beide modi,  centrale  verwarming en  HMV-

productie beide actief zijn, heeft HMV-productie  voorrang. 
Als er warm water op het lichtnet nodig is, begint  de ketel het  

te produceren, het  indicatielampje  (10) gaat aan terwijl de 

ketel is uitgeschakeld  (5); de temperatuurindicator  (1) geeft 

de huidige temperatuur van de geproduceerde huishoudelijke 

warmwaterafgifte weer.  
 

Luchtaanwezigheid in ketel (3), rood verkeerslicht 
Als de sensor de aanwezigheid van lucht in de ketel detecteert, 

gaat het  luchtlampje    (3) aan en werkt de ketel niet meer.   

Zo  zijn de ketel of verwarmingskussens beschermd tegen 

schade als gevolg van de aanwezigheid van lucht.  Om de 

werking voort te zetten, moet de ketel  worden geventileerd.  

Als de ketel  goed wordt ontlucht,  blijft de ketel automatisch 

werken.  
 

Spanning  te laag (4), rood verkeerslicht 
                   Als de  netspanning in de fase onder de 180V 

zakt, wordt het laagspanningsbeveiligingssignaal (4) 

geactiveerd, schakelt de ketel automatisch uit om de 

elektronica te beschermen en schakelt de magneetschakelaars 

in de ketel.           De ketel hervat automatisch de werking 

wanneer de netspanning   meer dan 180V bereikt.   
 

Thermische zekering - inschakelen 
De     temperatuurveiligheidsthermostaat (12) beschermt de 

ketel tegen snelle temperatuurstijgingen tot  115°C.  De 

thermostaat maakt een wandstroom  die  het FI-relais 

(stroombeveiligingsschakelaar) activeert en de ketel 

uitschakelt.      Om                        de werking voort te zetten,  

moet na het leren en het voorkomen van de oorzaak van 

oververhitting de beschermkap uit de thermische zekering 

worden verwijderd en moet de rode toets worden ingedrukt, 

waarna het FI-relais weer kan worden ingeschakeld.     

 
 

Details van het configuratiescherm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Details van het configuratiescherm 
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4.3. Aanbevelingen voor optimaal gebruik 

 
Centrale 

verwarming 
Voor een optimaal gebruik van de ketel en elektrische stroom wordt 
aanbevolen om een kwaliteitskamerthermostaat te gebruiken voor 
de werking van de ketel. 

 
De temperatuur gedurende de dag moet tussen 20°C en 22°C zijn 
(boven 22°C verhoogt elke graad exponentieel de gebruikte 
energie). 
In de nachtmodus wordt aanbevolen om de temperatuur in te stellen 
van 15 tot 17 °C. Er is dus meer energiebesparing dan wanneer de 
ketel 's nachts wordt uitgeschakeld. 
Als er geen kamerthermostaat is, moet in de nachtmodus de 
de voorwaartse temperatuur van de ketel is ongeveer 100 mm.     

40°C 
volledig worden verminderd of uitgeschakeld (aan/uit-schakelaar 
9). 

 
In de zomer is het verboden om de kleppen onder de ketel te 

sluiten (het sluiten van de kleppen voorkomt dat er 10 tot 15 

seconden water in het systeem circuleert), wat wordt 

geactiveerd door de veiligheidsthermostaat. 
 

Binnenlandse 

warmwaterproductie 

De optimale temperatuur van HMV in de ketel is 42°C tot 45°C (de 
Temperaturen boven 48°C resulteren in kalkafscheiding, die op het 

oppervlak van dewarmtewisselaar, leidingen en pomp wordt 

geplaatst,en vervolgens een aanzienlijke vermindering van het 

ketelrendement 
kan leiden tot 

verlies van leven). 
 

 

5. Onderhoud 
Het wordt aanbevolen om het apparaat eenmaal per jaar (vóór het 

stookseizoen) door de THA te laten controleren.   Deze service is 

niet inbegrepen in de garantie.   Tijdens het onderzoek moeten alle 

elektrische en wateraansluitingen worden aangedraaid, moet het 

systeem worden geventileerd en, indien nodig, worden opgeladen, 

de werking van de klep en de algemene werking worden 

gecontroleerd. 
 

Als u een daling van de efficiëntie van de productie van warm water 
in huis ervaart, verwijdert u de kalksteen die op de 
platenwarmtewisselaar is opgehoopt (1).     Alleen een erkend 

servicecentrum kan de kalksteen verwijderen. 
Voordat u begint met schoonmaken, moeten de ketel, de 

kleppen die deze van het leidingwatersysteem scheiden (2) 

worden gesloten. 
De reinigingsslangen moeten worden gebruikt voor de aangegeven 

1/2"-buis (3) (binnendraad) 
Verbinding. 
De reinigingsoplossing (5) kan mierenzuur 2-3% zijn, zoutethisch 
zuur 3-4% 
of azijnzuur 10%. 
De oplossing moet met een pomp (4) in het systeem worden 
gecirculeerd totdat afzetting, slib zichtbaar is in de uitgangsbuis. 
Dan moet de richting van de circulatie worden gewijzigd en moet 
het proces 
Herhaald. 
Aan het einde van het ketelreinigingsproces 
gespoeld met schoon water. 

 
Gebruik van een niet-toegelaten corrosieve stof (bijv. benzine, 

kerosine of oplosmiddel) om het product schoon te maken.  Plastic 

reinigings- of afwasmiddel kan worden gebruikt om de 

buitenmantel en de decoratieve hoes schoon te maken.     Het 

bedieningspaneel kan worden gereinigd met een droge of licht 

vochtige doek (niet nat). 

 
 

 

 
 

 
 

Overzicht van kalkverwijdering
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6. Mogelijke storingen en storingen 
 

 
Fout                                               OK                                                  Oplossing

- geen spanning op het 

bedieningspaneel bij 

inschakeling 
 
 
 
 
 

- bij inschakeling geven de 

schakelaars op het 

bedieningspaneel de spanning aan, 

maar de ketel verwarmt niet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- keteltemperatuur op gewenste 

waarde, maar radiatoren zijn niet 

heet 

-     geen stroom van het netwerk 
een of meer fasen 

-     bedieningspaneel 2,5A 
bestede zekering 

-     RCCB schakelaar (FI relais) 
lekpacsolt 

- lagere 

temperatuurinstelling 

kamerthermostaat, 
- de veiligheidsthermostaat 

eerder is geactiveerd; 
- lucht in de ketel door 

bescherming 
voorkomt dat de ketel 
werkt, 

-     defecte magnetische 
schakelaar, 
-     defecte bedieningsthermostaat, 
-     verbruikte brandstof 
- de circulatiepomp werkt 

niet, 
- luchtstekker in de cv-

installatie, wat voorkomt 
dat Omloopt 

- controleer de manics op de 

ketel om te zien of er stroom 

is 
- vervang de 2.5A zekering en 

controleer de oorzaak van een 
burn-out 

 
- controleer de temperatuur die 

op de kamerthermostaat is 

ingesteld, vervang de 

batterijen of als de thermostaat 

beschadigd is; 
- ventileer de ketel tot de 

indicator "lucht in de ketel" 
licht gaat uit 

 
 
 
 

- start de hoofdcircuitpomp 

handmatig (met een 

schroevendraaier) of vervang 

deze als deze kapot is (zie punt 

4.1);   
-     ventileer de 

verwarming 
Systeem

- de ketel niet goed verwarmt - een fase van voeding ontbreekt, 
-     bij een tweefasige thermostaat 

één fase werkt niet, 
- het verwarmingsvermogen 

in het menu is handmatig 
Beperkt 

- een magneetschakelaar 
defect is, 

-     enkele verwarmingskussens 
Besteed 

- in een driefasig systeem zijn 

alle drie de fasen niet 

aangesloten op de ketel 

- controleer de 

zekeringen van het 

hoofdpaneel; 
- vervang de thermostaat of, 

indien nodig, de magneet 
Schakelen 

-     vervang de verwarmingskussens, 
- meet de spanning van de 

apparatuur tussen fasen, het 

moet 380V zijn

- tijdens het gebruik is de 

magneetschakelaar te horen 

(zoemen) en mogelijke radio- of 

televisiestoringen 
 

 
 

- radio- en televisiestoring treedt 

op wanneer de 

bedieningsthermostaat wordt in- 

of uitgeschakeld 

- de ketel in bedrijf 
Luidruchtig 

- lage netspanning, 
-     defecte magnetische 
schakelaar, 
 

 
 
 

-     defecte 

bedieningsthermostaat, 
-     defecte RC-beveiliging 
 
-     het systeem is niet 

goed ventiduced, 

- selecteer de beste fase van 

de apparatuur voor de 

besturing (aangegeven met 

"R" op de ketel) 
 - vervang de 

magneetschakelaar, 

-     vervang de thermostaat, 
-     het RC-lid vervangen 
 
-     ventileer de verwarming 

Systeem
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- defect verwarmingskussen  - vervang het benodigde 

verwarmingskussen

- de druk afwisselend in 
het erwarmingssysteem 

-     defecte expansietank, 
- te lage of te hoge druk voor 

uitzetting 
Container 

- als er water op de 

luchtvervangingsklep van de 

expansietank zit, vervangt u de 

tank; 
- druk in de expansietank van 

0,5 tot 0,8 bar 
er moet

 

-  FID-schakelaarontgrendeling (FI-relais)    -     Defecte 

verwarmingskussens, 
- vochtigheid/vocht 

op de draden, 
-     Geactiveerd 

Veiligheid 
thermostaat 

-     vervang het verwarmingskussen, 
-     controleer eventuele 

vízszivárgást, 
- controleer de reden voor 

het inschakelen van de 

veiligheidsthermostaat

- fid -schakelaar (FI-relais) kan 
niet worden gereset 

 
 
 

- de temperatuur van het 
sanitair warm water 
wisselt af 

 
 
 

- de ketel bereikt de ingestelde 

warmwatertemperatuur in huis 

niet 
 

 
 

- de ketel verwarmt de 
gebruik warm water 

- de 
veiligheidsthermostaat 
is geactiveerd 

 
 
 

- de druk of doorstroming in het 

leidingleidingensysteem is te 

laag 
 

 

- controleer de 
netwerkzekeringen 

- de warmwaterstroom is hoger 
dan de verwarmingscapaciteit 
van de ketel 

- de circulatiepomp die 

verantwoordelijk is voor de 

productie van warm water 

werkt niet 
-     lucht in het warm water 

Systeem 

- eerst de 

veiligheidsthermostaat 

resetten en vervolgens de 

FID-schakelaar (zie 
Einde 4.2)  

- stel de temperatuur van het 

warme water in op de 

gewenste temperatuur zonder 

het met koud water te 

brengen 

- controleer de parameters 

voor maximale 

warmwaterstroom 
 

 
 

- start de pomp handmatig in de 

4.1.  in overeenstemming met 

de instructies 
-     het leidingwater ventileren 

Systeem
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7. Specificaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALULNÉZET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Centrale verwarming retourlijn 
2. Leidingwaterinlaatlijn (koud water) 
3. Boiler ontluchtingsventiel 
4. Centrale verwarming voorwaartse lijn 
5. Leidingwater output lijn (warm water) 

6. Bedieningspaneel 
7. Hangende muurbevestiging 
8. Veiligheidsklep (3 bar) 
9. Veiligheidsklep (8 bar) 
10. Ingang van de voedings- en kamerthermostaat 

11. Töltőszelep
 

 

COMBI-Ketel ketels                                                Type apparatuur
 

Gemeten kenmerken 
kegys 

Ik 

 

TERMI
JN 
Kombi 
15 

 

TERMI
JN 
Kombi 
18 

 

TERMI
JN 
Kombi 
24 

 

TERMI
JN 
Kombi 
28 

 

TERMI
JN 
Kombi 
32 

 

TERMI
JN 
Kombi 
40

 

Cv-vermogen                     kW 15 18 24 28 32 40 

Warm water verwarmingsvermogen                     kW 15 18 24 28 32 40

Max. pomp hijshoogte 1000 
voor l/h 

 

Temperatuurregelingsbereik 
centrale verwarming 

 

Warmwatertemperatuurregelin
gsbereik 

 

Warm water levering capaciteit 2 

bar 
Als 

 

Warm water levering capaciteit 2 

bar en 
Voor 55oC 

 

Maximale transportcapaciteit (ΔT - 

30 
K) 

 

m                                                                        4,8 
 

 
oC                                                                     

30 - 90 

 
oC                                                                     

30 - 55 

 
l/min            6,1                   6,8                   8,5                   9,3                  10,2                 

11,50 l/min           2,85                  3,10                 4,00                 4,62                 5,10                  

5,8 

l/min           10,2                  11,2                 12,80                13,30                13,96                 15,6

 

Megengedett túlnyomás, melegvíz             bar                                                                        8 
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Hoogte                                            mm 930
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Diepte                                              mm 290 

Breedte                                            mm 480 550 

Gewicht                                                 kg 58 65 
 

 
 

VERMOGENSFUNCTIES 
POWER         Nominale stroom Grenswaarde 

voor 

breekhamers 

Nominale 

kortsluitonder

brekingscapaci

teit 
Icn (NL) 
60898) 

Nominale 

kortsluitonder

brekingscapaci

teit 
Icn  (IEC  

947- 
2) 

Min. draad 
Doorsnede 

Type zekering  RCCB-schakelaar (FI-relais) type  

 

 
15 kW 21,73 A 

18 kW 26,09 A 

 
 
 
32 A 

 

400V 3N ~ 50/60 Hz 
 

5 x 6 mm2
 

 

 
B32-3 

 
B40-3 

 
 
 
 
40 / 0,03 A

24 kW 34,78 A 40 A 5 x 10 mm2 

10 kA 15 kA 
28 kW 40,58 A 50 A 

5 x 10 mm2 
32 kW 46,38 A 

 
B50-3 

 
 
 
63 / 0,03 A

63 Een B63-3 
40 kW 57,97 A 5 x 16 mm2

 

 


