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1.  ALGEMENE TOESTELOMSCHRIJVING

De Micron-Combi is een Hoog-Rendement gaswand-
toestel met een geïntegreerde warmwatervoorziening.
De c.v.-warmtewisselaar is geschikt voor terugwinning

2.  KONSTRUKTIEGEGEVENS

De Micron-Combi is voorzien van een aluminium warm-
tewisselaar met de duurzame coating rem-coat ®,
waardoor een grote korrosiebestendigheid bereikt wordt.
Een traploos in toerental geregelde verbrandingsgas-
afvoerventilator zorgt voor het transport van de verbran-
dingsgassen en de toevoer van de juiste hoeveelheid
verbrandingslucht.

De tapboiler is als éénheid samengebouwd met het c.v.-
toestel. Door toepassing van een boilerpomp in kombi-
natie met de tapboiler beschikt men zeer snel over ruim
voldoende warmwater. Een ingebouwd mengventiel
zorgt voor een konstante warmwatertemperatuur. Alle
komponenten zijn vanaf de voorzijde toegankelijk waar-
door het toestel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk is.

van zowel voelbare als latente warmte. Zijn doordachte
brandertechniek staat borg voor een milieu-vriendelijk
energieverbruik.

3.  TECHNISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN

          bovenaanzicht

linker-zijaanzicht vooraanzicht

∆  Aanvoer c.v. Ø 22 uitw.

∆  Retour c.v. Ø 22 uitw.

∆  Kondensafvoer Ø 32 uitw.

∆  Gasaansluiting R1/2' bu.dr.

∆  Luchttoevoer

∆  Verbrandingsgasafvoer

∆  Sanitair koud Ø 15 uitw.

∆  Sanitair Ø 15 uitw.

1

2

3

4

5

6

7

8

Nom.verm.   A   B
      kW mm mm

     23,3 830 846
     28,5 900 916

* Verbindingsstuk met bocht en (grofvuil-)zeef (wordt los,
samengesteld meegeleverd) monteren bij toepassing
van 'open uitvoering'. ZONDER zeef monteren bij
toepassing van Remeha geveldoorvoerset of Giveg
goedgekeurde dakdoorvoersets.

Afb. 1. Afmetingen
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Nominaal
vermogen

Nominale
belasting (Hb)

Gas-
verbruik

Brander-
druk

Inspuiter Tapkapa-
citeit (60˚C)

Waterinhoud Montage-
gewicht

Restopvoerhoogte
(bij ∆t = 20˚C)

kW kW m3/h mbar Ø mm       ltr/min.  mbar  ltr  ltr   kg

tapboiler
c.v.-zijdig

ketel

23,3 26,6 2,87 14,7 6 x 1,95 6,0 240 2,3  15   75
28,5 32,4 3,50 14,7 6 x 2,25 7,5 120 2,8  15   79

- Wachttijd warm water: extreem kort
- Verbruiksvoordruk bij aardgas volgens

Giveg-keuringseisen 20-30 mbar
- Geschikt voor alle aardgaskwaliteiten en propaan
- Maximum waterbedrijfsdruk 3    bar
- Minimum waterbedrijfsdruk 0,8 bar
- Maximum watertemperatuur 110°C
- Maximum bedrijfstemperatuur   90°C
- C.v.-pomp
- Thermo-manometer
- Verbrandingsgasafvoerventilator
- Maximaal opgenomen vermogen ketel 180 W
- Aluminium warmtewisselaar voorzien van duurzame

coating rem-COAT ®

- Lambda-regeling (voor konstante luchtfaktor)
- Bedrijfs- en storingslampen
- Elektronische regel- en beveiligingsapparatuur (230V)

- Ketelthermostaat ingesteld op 90°C
- Maximaalthermostaat (vergrendelend) 110°C
- Stalen tapboiler 15 ltr (bruto-inhoud) met koperen

spiraal
- Boilerpomp
- Thermostatisch mengventiel ingesteld op 60°C
- Elektronische boilerthermostaat, inschakelpunt 71°C
- Vul- en aftapkraan
- Witte plaatstalen bemanteling voorzien van bescherm-

folie
- Pompschakelaar:

kontinu branden / draaien tijdens branden
- Resetschakelaar
- Boilerschakelaar aan/uit
- Standaard dakdoorvoersets, mits Giveg gekeurd

kunnen worden toegepast
- Geveldoorvoorset leverbaar via Remeha.

4.  RENDEMENTSGEGEVENS

4.1  Toestelgebruiksrendement
Het toestelgebruiksrendement (eis voor HR-toestellen
minimaal 90% t.o.v. Hb) wordt tijdens de keuring geme-
ten bij een gemiddelde watertemperatuur van 45°C en
een schakelcyclus van 3 minuten aan, 7 minuten uit
(benuttingsgraad 30%).
Het gemeten gebruiksrendement bedraagt 91,2% t.o.v.
Hb.

4.2  Waterzijdig rendement
a. Ca. 87,5% ten opzichte van Hb bij een gemiddelde

watertemperatuur van 70°C (80/60°C).
b. Ca 92,5% ten opzichte van Hb bij een gemiddelde

watertemperatuur van 45°C (50/40°C).

4.3  Stooktechnisch rendement
Ca. 88,0% ten opzichte van Hb bij een gemiddelde
watertemperatuur van 70°C (80/60C).
Luchtfaktor n = 1,3 (9% CO

2
).

5.  TOEPASSINGSGEGEVENS

5.1  Algemeen
De door Remeha ontwikkelde brander en de verbran-
dingsgasafvoerventilator zijn zeer geruisarm. Door zijn
vele uitvoeringsmogelijkheden (open of gesloten, hori-
zontale of vertikale verbrandingsgasuitmonding) is de
Micron-Combi in principe overal te plaatsen, met uitzon-
dering van badkamers of andere vochtige ruimten.
De Micron-Combi kan in geen geval zonder meer op
bouwkundige kanalen worden aangesloten (kondensa-
tie!). Raadpleeg in deze gevalllen het plaatselijk gas-
bedrijf en/of onze Produkt Advies Dienst.

5.2  Klasse-indeling afvoerverbrandingsgassen
Voor 'open'-uitvoering: Micron-Combi 23 Klasse C

Micron-Combi 28 Klasse B.
Voor 'gesloten'-uitvoering: niet van toepassing.
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de verbrandingsgassen aanwezige waterdamp zal kon-
denseren. De warmte die bij dit kondensatieproces vrij-
komt zal aan het installatiewater worden afgegeven. Het
toestelrendement zal hierdoor, afhankelijk van de retour-
watertemperatuur, stijgen.
Het kondenswater wordt in een verzamelbak (24) opge-
vangen en via een sifon (28) afgevoerd naar het riool.
Bij warmtevraag van de boilerthermostaat (20) wordt
direkt de c.v.-pomp (29) uitgeschakeld en de boilerpomp
(32) ingeschakeld. De tapboiler wordt door het verwar-
mingstoestel op de gewenste temperatuur gebracht. Een
ingebouwd mengventiel (35) zorgt voor een konstante
warmwatertemperatuur. In de koudwateraanvoerleiding
(45) is een tapbegrenzer (46) opgenomen. De sanitaire
warmtevraag heeft voorrang op de c.v.-warmtevraag. Bij
einde van de warmtevraag van de boilerthermostaat (20)
wordt de boilerpomp direkt uitgeschakeld. De ketel is nu
beschikbaar voor de c.v.-installatie. De in het pomphuis
ingebouwde terugslagkleppen verhinderen cirkulatie
over het circuit, waarvan de pomp niet in bedrijf is.

6.  WERKINGSPRINCIPE

Bij een verwarmingstoestel met Hoog-Rendement zijn
de verbrandingsgassen van het toestel zodanig in
temperatuur gedaald, dat de thermische trek onvol-
doende ge-worden is om de verbrandingsgassen via het
verbran-dingsgasafvoersysteem op natuurlijke wijze af te
voeren. Om de toevoer van de verbrandingslucht en
afvoer van de verbrandingsgassen te waarborgen, is het
noodzakelijk een ventilator (7) toe te passen. Bij onvol-
doende luchttoevoer zal door toedoen van de
drukverschilsensor (34) het ventilatortoerental worden
gekorrigeerd (lamb-da-regeling). In uiterste situatie, bij
niet-optimale ver-branding, zal het toestel worden
uitgeschakeld en ge-blokkeerd. Door de optimale ver-
branding, verkregen door de lambda-regeling, is de NO

x
-

produktie minimaal (25 ppm). Gedurende de stilstand
van het toestel zal de verbrandingsgasafvoerventilator
niet werken. Hierdoor worden stilstandsverliezen tot een
minimum gereduceerd. De warmtewisselaar (15) werkt
volgens het tegenstroomprincipe. Daardoor zullen de
verbrandingsgassen nagenoeg dezelfde temperatuur
aannemen als het toegevoerde retourwater.
Bij een voldoende lage retourwatertemperatuur daalt de
temperatuur van de verbrandingsgassen in de warmte-
wisselaar tot op of onder het dauwpunt, waardoor de in

1
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  1. Luchttoevoer
  2. Rookmond
  3. Resetschakelaar
  4. Luchtopening (afgedicht met dop)
  5. Onstekings- en ionisatie-elektrode
  6. Meetnippel t.b.v. verbrandingsanalyse
  7. Ventilator
  8. Pompschakelaar (c.v.-pomp)
  9. Kontrolelampjes (4 stuks)
10. Luchtafscheider met automatische

ontluchter
11. Ketelthermostaat (regelthermostaat)
12. Boilerschakelaar (aan/uit)
13. Maximaalthermostaat (niet zichtbaar)
14. Kijkglas
15. Warmtewisselaar
16. Tapspiraal
17. Thermo-manometer
18. Beveiligingsautomaat
19. Brander
20. Elektronische boilerthermostaat
21. Warmtevraagsignalering LED

boilerthermostaat (lichtgevende diode)
22. Temperatuursensor
23. Waterdoorstromingsschakelaar
24. Kondenswaterverzamelbak
25. Tapboiler
26. Boilersensor
27. Mengbuis
28. Sifon
29. C.v.-pomp
30. Terugslagkleppen
31. Gasregelblok
32. Boilerpomp
33. Vul- en aftapkraan
34. Drukverschilsensor
35. Mengventiel
36. Borging bemanteling
37. Kondensleiding
38. Aansluiting voor kamerthermostaat (24 V)
39. Gasleiding
40. Aanvoerleiding c.v.
41. Retourleiding c.v.
42. Ontluchter boiler
43. Warmwateraansluiting
44. Aftapkraan boiler
45. Koudwateraansluiting
46. Tapbegrenzer
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Afb. 2.  Doorsnede

27

3636

35

41 43 45
42

44
403938

21

30



MICRON-COMBI

6

7.1  Opstelling
Voor de toestelopstelling dient norm NEN 1078 (GAVO)
inklusief aanvulling 1992 te worden gehanteerd.
Vóór het toestel adviseren wij een vrije ruimte van mini-
maal 100 cm, boven de ketel minimaal 60 cm, aan de
linkerzijde minimaal 5 cm en aan de rechterzijde mini-
maal 20 cm. Onder het toestel is in principe een vrije
ruimte van 25 cm voldoende. Direkt onder het toestel
dient een gaskraan gemonteerd te worden.

7.2  Bevestiging
De Micron-Combi dient waterpas aan de wand te wor-
den opgehangen d.m.v. de ophangbeugel. Nadat de
ketel is opgehangen kan ter borging eventueel een
houtdraadbout 8 mm worden aangebracht.
In de verpakkingsdoos bevindt zich een aftekenmal
waarop de posities van de bevestigingsgaten zijn aange-
geven. Zie ook de tekening in hoofdstuk 13.

7.3  Toesteluitvoering, verbrandingsgasafvoer en
luchttoevoer
Tijdens de installatie kan nog worden gekozen voor een
'gesloten' of 'open' uitvoering. Na het ophangen en voor
het aansluiten c.q. plaatsen van de luchttoevoer- en ver-
brandingsgasafvoersystemen dienen de rode stof-
doppen uit de luchttoevoerpijp en de verbrandingsgas-
afvoer te worden verwijderd.

7.3.1  Open uitvoering
Open toestellen betrekken de benodigde verbrandings-
lucht uit hun omgeving. In deze situatie kent de GAVO
de volgende mogelijkheid:
Open toestellen in opstellingsruimten (sektie 6)
Naast de algemene eisen, vestigen wij uw aandacht op
het volgende: De waarden uit tabel 26 van de GAVO zijn
niet van toepassing op de Micron-Combi.
Zie hiervoor § 7.4.1.

7.  INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE VERWARMINGSINSTALLATEUR

7.3.2  Gesloten uitvoering (sektie 4)
Door toepassing van een luchttoevoerleiding verkrijgt
men een gesloten systeem. Het aantal plaatsingsmoge-
lijkheden binnen het gebouw neemt hierdoor toe, terwijl
er ten aanzien van de uitmondingsplaats in de gevel of
op het dak minder strenge eisen gelden omdat lucht-
toevoer en verbrandingsgasafvoer in hetzelfde druk-
gebied plaatsvinden. Zie hiervoor GAVO inklusief aan-
vulling 1992.
Tevens is de buitenlucht over het algemeen schoner,
hetgeen de levensduur van het toestel ten goede komt.
Een verbrandingsgasafvoertabel voor de Micron-Combi
gesloten uitvoering bevindt zich in § 7.4.2.

7.3.3  Eisen aan het verbrandingsgasafvoersysteem
Horizontale gedeelten in de verbrandingsgasafvoer moe-
ten op afschot liggen richting toestel. Horizontale gedeel-
ten in de luchttoevoer moet op afschot liggen richting
toevoeropening. Horizontale doorvoeren dienen te vol-
doen aan de Giveg-eisen voor vertikale uitmondings-
konstrukties voor gesloten toestellen. Deze zijn bij wind-
aanval altijd trekkend, zodat geen terugstroming van de
verbrandingsgassen tijdens stilstand van het toestel kan
optreden.
Voor vertikale doorvoeren dient gebruik te worden ge-
maakt van Giveg-goedgekeurde vertikale doorvoersets.

* Voor wat betreft het artikel 14.3 verwijzen wij u naar
pag. 40 (aanvulling GAVO 1987 - maart 1992).
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Verbrandingsgasafvoerkanaaluitvoering
1 = Verbrandingsgasafvoerkanaal zonder bochten
2 = Verbrandingsgasafvoerkanaal met 2 bochten 45°
3 = Verbrandingsgasafvoerkanaal met 2 bochten 90°
4 = Verbrandingsgasafvoerkanaal met haakse

instroming en een bocht 90° of verbrandingsgas-
afvoerkanaal met 2 bochten 45°

7.4  Toepassing verbrandingsgasafvoerleidingen

7.4.1  Open uitvoering
Zie voor uitmondingen hoofdstuk 15 en bijlage C van de
aanvulling op de NEN 1078 (GAVO 1987) - uitgave
maart 1992.

Maximaal toegestane verbrandingsgasafvoerleidinglengtes (in m)

23

28

  1   2   3   4  1  2  3 4

  80  37  36  35  34   28   27   26  25

  90  50  50  50  50   50   50   50  50

  80  12  12  11  10     6     5     4    3

  90  24  23  22  21   13   12   11  10

100  41  40  39  38   24   23   22  21

Uitmonding zonder Tregakap
'vrije uitmonding'

Uitmonding met TregakapD (in mm)Micron-
Combi

Opmerking:  Per bocht van 90° dient u 2 m. van de verbrandingsgasafvoerleidinglengte af te trekken.

Zie voor uitmondingen hoofdstuk 9 van de aanvulling op
de NEN 1078 (GAVO 1987) - uitgave maart 1992.

5 = Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding met
horizontale doorvoer

6 = Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding
zonder bochten

7 = Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding met
2 bochten 90°

D (in mm)

  80 34 36 32

  90 50 50 50

  80 10 12   8

  90 20 22 18

100 38 40 34

5

23

28

Maximaal toegestane totale lengte van de af- en toevoerleiding samen (in m)

Opmerking:  Per bocht van 90° dient u 2 m. van de verbrandingsgasafvoerleidinglengte af te trekken.

7.4.2  Gesloten uitvoering

Micron-
Combi

6 7
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Afb. 6  Grafiek restopvoerhoogte t.b.v. de c.v.-installatie

Het opgenomen vermogen van de cirkulatiepomp
bedraagt:
bij 1400 omw./min. 50 W (stand 4)
bij 1800 omw./min. 65 W (stand 3)
bij 2100 omw./min. 85 W (stand 2)
bij 2400 omw./min. 95 W (stand 1).

7.9  Boilerpomp
De tapboiler is voorzien van een boilerpomp om een
snelle warmwaterlevering te waarborgen. Als deze is
voorzien van een standenschakelaar, dient deze in
stand 1 (maximaal) te staan.

7.8  C.v.-pomp
De Micron-Combi is voorzien van een c.v.-pomp, waar-
van de opvoerhoogte kan worden ingesteld met een
schakelaar voor 4 toerentallen (zie kapaciteitsgrafiek).
In de praktijk wordt aangeraden met stand 1 te beginnen
en hierbij te kontroleren of alle radiatoren voldoende
doorstroming hebben. In normaal bedrijf zal de in de
apparatuur opgenomen 'pompschakeling' de c.v.-pomp
direkt na het uitschakelen van het toestel doen stoppen.
Door middel van de pompschakelaar op het paneel kan
de pomp op kontinu-bedrijf worden gezet. De ruststand-
kontrole van de waterdoorstromingsschakelaar blijft
hierbij behouden. Zekergesteld moet worden dat water-
cirkulatie na het uitschakelen van de c.v.-pomp  onmo-
gelijk is (invloeden van evt. andere cirkulatiepompen).
Bij blijvende watercirkulatie zal het toestel niet meer in
bedrijf komen in verband met de ruststandkontrole van
de waterdoorstromingsschakelaar.

7.4.3  Materiaal
Enkelwandig, star: roestvaststaal en aluminium.
Flexibel: roestvaststaal of kunststof (met Giveg-keur).
Enkelwandig, star: kunststof; alleen toe te passen bij
luchttoevoer, evenals flexibel aluminium.

7.4.4  Konstruktie
De toe te passen verbrandingsgasafvoerleiding dient
qua konstruktie op naden en verbindingen lucht- en
waterdicht te worden uitgevoerd of naadloos.
Als voeringen in bouwkundige verbrandingsgasafvoer-
kanalen worden toegepast, moeten deze vervaardigd
zijn uit een luchtdicht, dikwandige starre aluminium of
roestvaststalen konstruktie (ook buigbare roestvast-
stalen voeringpijpen zijn toegestaan). Aluminium is
toegestaan, mits er geen kontakt is met het bouwkun-
dige gedeelte van het verbrandingsgasafvoerkanaal.
Inspektie van het voeringkanaal moet mogelijk zijn. Bij
toepassing van de gesloten toesteluitvoering dient ook
de luchttoevoerlei-ding luchtdicht te worden uitgevoerd.
Dit ter voorkoming van aanzuiging van 'valse lucht'.
Voor verdere informatie: Zie GAVO inkl. aanvulling 1992.

7.5  Wateraansluitingen
De c.v.-aanvoer- en retouraansluitingen bevinden zich
midden onder het toestel (zie hoofdstuk 3). De aanslui-
tingen zijn uitgevoerd in pijpen van Ø 22 mm uitwendig.
De sanitairaansluitingen bevinden zich rechts onder in
het toestel, en zijn uitgevoerd in pijpen van Ø 15 mm
uitwendig. In de koudwaterleiding dient een inlaatkombi-
natie te worden aangebracht. Deze inlaatkombinatie
wordt niet door Remeha geleverd.

7.6  Expansievat
Indien het expansievat in de retour is geplaatst, dient al-
tijd een radiator geopend te zijn, zodat het expansievat
ook bij boilerbedrijf zijn werk kan doen (ondanks de
terugslagklep in het pomphuis).

7.7  Overstortventiel
Overeenkomstig NEN 3028 dient de installatie met een
overstortventiel te zijn uitgevoerd, welke tussen even-
tuele afsluiters en het toestel in de aanvoer binnen 0,5 m
vanaf het toestel gemonteerd dient te worden. Dit over-
stortventiel moet tenminste 1/2" zijn (wordt niet meege-
leverd).
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7.10  Kondenswaterafvoer
Het uit de Micron-Combi tredende kondenswater dient
naar het riool te worden afgevoerd. Gezien de zuurgraad
van dit kondenswater (pH 3 tot 5) kunnen alleen harde
P.V.C.-materialen als verbindingsleiding worden toege-
past. In het toestel is een sifon met een afvoerpijp ge-
monteerd (uitwendige diameter van 32 mm). De afvoe-
rende leiding dient een afschot te hebben van minimaal
5 mm/m. Afvoeren van kondenswater in een dakgoot is
niet toegestaan, dit met het oog op bevriezingsgevaar en
aantasting van de normaal toegepaste materiaalsoorten
voor dakgoten.

7.12  Boilergegevens
De Micron-Combi wordt kompleet aangeleverd met tap-
boiler, thermostatische mengklep en regelapparatuur.

Technische gegevens tapboiler:
- Maximale werkdruk c.v.-zijdig:   3 bar
- Maximale werkdruk sanitairzijdig:   8 bar
- Maximale c.v.-watertemperatuur: 90°C
- Maximale tapwatertemperatuur: 60°C
- Waterinhoud c.v.-zijdig: 15 ltr
- Waterinhoud sanitairzijdig:   2 ltr
- Tapkapaciteit ca. 6,0 ltr/min (23 kW)

7,5 ltr/min (28 kW)
- Taptemperatuur: 60°C
- Boilerthermostaat inschakelpunt: 71°C
- Aansluitingen: Ø 15 mm (uitw.)
- Tapbegrenzer ingebouwd:

Micron-Combi 23:   6,0 ltr/min.
Micron-Combi 28:   7,5 ltr/min.

7.11  Geluidsproduktie
De Remeha Micron-Combi is geruisarm. Het gemeten
geluidsniveau bij een achtergrondgeluid van 41 dBA
bedraagt 46 dBA (op 1 meter afstand). Raadpleeg onze
Produkt Advies Dienst voor nadere informatie.

7.13  Thermostatische radiatorkranen
Bij gebruik van thermostatische radiatorkranen varieert
de door het toestel stromende waterhoeveelheid. De
waterdoorstroming wordt automatisch bewaakt. Onder
de minimale waarde zal het toestel uitschakelen (300 l/h
resp. 400 l/h).
Zodra de waterdoorstroming weer voldoende is, komt de
ketel automatisch weer in bedrijf. Bij gebruik van thermo-
statische radiatorkranen moet een kortsluitleiding wor-
den toegepast. Bij voorkeur voorzien van een veerbe-
laste drukverschilregelaar.

7.14  Meerdere toestellen Solo en/of Combi op één
installatie
In kombinatie met een weersafhankelijke kaskadescha-
keling geeft het afgebeelde hydraulische principe goede
resultaten. De vereiste afmeting van de open verdeler en
de overige leidingdelen zijn in onderstaande tabel gege-
ven.

Micron-Combi
Aantal   d    D
    1   1"    2"
    2 1 1/2" NW65
    3   2" NW80
    4   2" NW80

  1. Weersafhankelijke kaskadereglaar WK14PP
  2. Ketelpomp
  3. Terugslagklep (alleen te plaatsen bij solo-toestellen)
  4. Drukloze verdeler
  5. Installatiepomp
  6. Ketel expansievat
  7. Installatie expansievat
  8. Handafsluiter
  9. Aftapkraan
10. Automatische ontluchter
11. Buitenvoeler
12. Aanvoervoeler
13. Veiligheidsventiel

Afb. 8  Hydraulisch principeschema

32 41
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Afb. 7  Kondenswaterafvoer
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8.1  Algemeen
De Remeha Micron-Combi is uitgevoerd met elektroni-
sche regel- en beveiligingsapparatuur en ionisatie-bevei-
liging. Het toestel is geschikt voor een 230V - 50Hz
voeding met een fase/nul/aarde systeem en uitgevoerd
met een steker (snoerlengte ca. 1 m). Bij foutieve plaat-
sing van de steker in de geaarde wandkontaktdoos
(verwisseling van fase en nul) zal het kontrolelampje op
de beveiligingsautomaat gaan branden en het toestel in
storing gaan (zie § 11.11, afb. 13).
Andere aansluitwaarden zijn alleen toegestaan met
behulp van een scheidingstrafo. Het toestel is geheel
bedraad overeenkomstig het aansluitschema in § 8.12.
De aansluiting op het elektriciteitsnet dient te worden
uitgevoerd volgens voorschrift van het plaatselijk elektri-
citeitsbedrijf en NEN 1010.

8.2  Kamerthermostaat/klokthermostaat
Een kamerthermostaat wordt niet meegeleverd. Een
tweedraads-kamer- c.q. klokthermostaat (24V) dient
aangesloten te worden op de klemmen a en b (zie
hoofdstuk 6, afb. 2, pos. 38 en het schema in § 8.12)
De kamerthermostaat dient gemonteerd te worden:
1. in het vertrek waarvan de temperatuur dient te worden

geregeld.
2. op een tochtvrije plaats, vrij van direkte warmtestra-

ling van bijvoorbeeld zonlicht, open haard, t.v.-toestel,
etc.

3. op een binnenmuur, op ca. 1,5 meter hoogte van de
vloer.

4. instelling kamerthermostaat:  de warmteversneller van
de kamerthermostaat op 0,12 A instellen.

5. maximaal toegestane lengte van de aansluitkabel (0,5
mm2): 20 m.

8.3  Weersafhankelijke regelingen
Een weersafhankelijke regeling met een potentiaal-vrij
kontakt kan aangesloten worden op de klemmen a en b
(zie hoofdstuk 6, afb. 2, pos. 38 en schema § 8.12).
Aanbevolen wordt de aanlegvoeler op ca. 4 meter vanaf
het toestel te monteren en de pompschakelaar geduren-
de het stookseizoen op stand '1' te zetten (kontinu be-
drijf) en 's zomers op stand '0' (uit).
In gevallen waar de Micron-Combi te frequent aan/uit-
schakelt en de temperatuurvoeler op de aanvoerleiding
gemonteerd is, verdient het aanbeveling deze voeler op
de retourleiding te monteren, de stooklijn dienoverkom-
stig te verlagen en de c.v.-pomp op stand '1' te zetten
(toerenregelaar van de c.v.-pomp).

8.  INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR

8.4  Netspanning
Bij het wegvallen van de netspanning (230V - 50Hz)
schakelt het toestel uit en komt bij het terugkeren van de
netspanning automatisch weer in bedrijf.

8.5  Watergebrekbeveiliging
Overeenkomstig NEN 3028 en de keuringseisen voor
c.v.-toestellen is de Micron-Combi voorzien van een wa-
tergebrekbeveiliging uitgevoerd als minimum waterdoor-
stromingsschakelaar. Deze schakelaar kontroleert de
mi-nimale waterdoorstroming door het toestel (300 ltr/h
voor Micron-Combi 23 en 400 ltr/h voor Micron-Combi
28).
Bij het uitvallen van de cirkulatiepomp of bij een te gerin-
ge doorstroming door het toestel zal de beveiliging aan-
spreken en het toestel blokkeren. Zodra de waterdoor-
stroming voldoende is, komt het toestel automatisch
weer in bedrijf.

8.6  Maximaalthermostaat
De maximaalthermostaat zal bij een te hoge watertem-
peratuur (110°C) het toestel uitschakelen en vergrende-
len.

8.7  Lambda-regeling
De temperatuursensor en druksensor zorgen d.m.v. een
toerentalregeling van de ventilator voor een konstant
gas-luchtmengsel, onafhankelijk van het gekozen ver-
brandingsgasafvoersysteem en de verbrandingslucht-
temperatuur. Deze lambda-regeling garandeert zodoen-
de een optimale verbranding. Zodra de grenswaarden
worden overschreden (zie § 8.8) schakelt de brander uit.
De brander wordt weer vrijgegeven als de luchtstroom
weer voldoende is.
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8.8  Beveiligingsautomaat
Fabrikaat: Dungs
Type: DGAI 56/2-2
Aansluitspanning: 230V-15% + 10%
Frequentie: 50Hz
Opgenomen vermogen: ca. 15 Watt
Toelaatbare omgevingstemperatuur: 0 ...+ 60°C
Inschakelvertraging luchtbewaking:   5 sek.
Voorspoeltijd: 11 sek.
Veiligheidstijd start:   3 sek.
Reaktietijd:   1 sek.

Schakelvermogen:
- pomp: 230V/2A
- ventilator: 230V/1A
- gasregelblok: 230V/2A
- kamerthermostaat:   24V-50Hz
- laadstroom t.b.v.
  klokthermostaat: 50 mA
- anticipatiestroom: 0,12 A

Ontsteking: DZÜ-systeem
Ontstekingsspanning: 10-15 kV
Vlambeveiliging: DZÜ-systeem

-Minimale ionisatiestroom: ca. 1 micro A (DC)
Drukverschilsensor:

- Ingestelde waarde 5,7V

Attentie:
De beveiligingsautomaat is fase/nul gevoelig!!!
Denk om de juiste aansluiting!!!

8.9  Zekeringswaarden
DGAI-printplaat (glaszekering 5 x 20 mm).
F1 = 0,1 AT
F2 = 0,2 AT
F3 = 4    AMT

8.10  Vorstbeveiliging
Bij temperaturen onder het vriespunt verdient het aanbe-
veling de radiatoren die onder normale weersomstandig-
heden gesloten blijven, geheel of gedeeltelijk te openen.
verder is het bij strenge kou aan te raden de ruimtetem-
peratuur niet lager te kiezen dan 15°C. Het toestel moet
in een vorstvrije ruimte worden opgesteld i.v.m. de kon-
denswater-afvoerleiding. Aanbevolen wordt de pomp-
schakelaar op stand '1' te zetten (kontinu bedrijf).

8.11  Elektronische boilerthermostaat
Het op temperatuur houden van de boiler en de tapde-
tektie wordt verzorgd door de elektronische boilerther-
mostaat. Deze bestaat uit een printplaat, die zich onder
de beveiligingsautomaat bevindt, en een halfgeleider-
boilersensor, die zich in een dompelbuis in de boiler be-
vindt. De boilerthermostaat stelt de ketel in bedrijf, scha-
kelt de c.v.-pomp uit en de boilerpomp in. De elektroni-
sche schakeling en de sensor zijn op elkaar afgeregeld
en vast met elkaar verbonden. Bij uitwisseling dient dan
ook altijd de elektronika samen met de sensor vervan-
gen te worden. Verder is het van belang dat u de sensor
altijd tot boven in de dompelbuis schuift, daar op de
juiste wijze fixeert en voorziet van warmtegeleidende
pasta. Op de print bevindt zich een LED (lichtgevende
diode). Deze licht op wanneer de boilerthermostaat
warmte vraagt.
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9.  INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE GASTECHNISCHE INSTALLATEUR

9.1  Gasaansluiting
Het toestel moet op de gasleiding worden aangesloten
overeenkomstig de in de NEN 1078 (GAVO inklusief
aanvulling 1992) gestelde eisen. Direkt onder het toestel
dient een gashoofdkraan te worden opgenomen. De
gasaansluiting bevindt zich aan de onderzijde van het
toestel (zie hoofdstuk 6, afb. 2, pos. 39). Geadviseerd
wordt in de gastoevoerleiding een gasfilter en een vlakke
koppeling op te nemen.

9.2  Gasdrukken
De verbruiksvoordruk dient bij aardgas volgens Giveg-
keuringseisen 20 tot 30 mbar te bedragen. Het toestel is
bij aflevering afgesteld, maar dient na plaatsing te wor-
den gekontroleerd op juiste afstelling (de branderdruk
voor Gronings aardgas is 14,7 mbar).

9.3  Andere gassoorten
Aanpassing op andere gassoorten kan plaatsvinden
door het aanpassen van de branderdruk. Voor propaan
is de branderdruk 4,3 mbar. Het wisselen van de inspui-
ter is niet nodig. De voorduk dient 30 mbar te bedragen. a. Meetnippel voordruk

b. Meetnippel branderdruk
c. Instelling branderdruk

Afb. 9. Honeywell VR 4705 1/2" (230V)
(Afbeelding exclusief afdekkap)

c

b

a
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10.  INBEDRIJFSTELLINGSVOORSCHRIFT

10.2  Bedrijfsverloop
Met behulp van de lampjes op het frontpaneel kan het
verloop van het inbedrijfkomen van het toestel nauwkeu-
rig worden gevolgd. Als er warmtevraag is, zal dit door
lampje 1 op het frontpaneel worden aangegeven. Wan-
neer één van de pompen en de ventilator draaien wordt
dit door de bedrijfslampjes 2 en 3 aangegeven. Bij een
storing zal lampje 4 branden.

1. Signalering warmtevraag
2. Signalering voldoende waterdoorstroming
3. Signalering voldoende luchttransport
4. Signalering vlamstoring

Afb. 10. Bedrijfslampjes

10.3  Uit bedrijf nemen
1.Schakel de voeding ten behoeve van het toestel uit.
2.Sluit de gashoofdkraan.
3.Denk aan bevriezingsgevaar (voor aftappen zie

§ 12.3).

10.4  Pompschakeling
Bij installaties met ruimtetemperatuurregeling (kamer-
thermostaat) dient de pompschakelaar in stand '0' gezet
te worden om energie te besparen. Bij toepassing van
weersafhankelijke regelingen is het aan te bevelen de
pompschakelaar in stand '1' (kontinu bedrijf) te zetten
om korrekte aanvoer (retour) temperatuur te meten.
Als bij strenge kou bevriezingsgevaar aanwezig is voor
delen van de installatie (bv. radiator in de hal) dan moet
men ook de pompschakelaar in stand '1' zetten. In de
zomer kan de pompschakelaar in stand '0' gezet worden.

10.1  In bedrijf stellen

Opm.: De punten 1 t/m 4 gelden alleen voor de eerste
inbedrijfstelling.

1. Kontroleer de gasaansluiting.
2. Kontroleer de elektrische aansluitingen.
3. Vul het toestel met water en kontroleer de waterdruk.

Voorgeschreven wordt minimaal 1,5 bar waterdruk in
koude toestand. Vul de beker van de sifon met water.
Draai het kunststof dopje van de automatische ont-
luchter (hoofdstuk 6, afb. 2, pos. 10) los, zodat de
aanwezige lucht uit de installatie kan ontsnappen.
Ontlucht de tapboiler (hoofdstuk 6, afb. 2, pos. 42) en
de c.v.-pomp met de boven de c.v.-pomp aanwezige
ontluchtingsnippel (herhaal dit tijdens de eerste inbe-
drijfstelling enige malen).

4. Kontroleer de verbrandingsgasafvoeraansluiting en
de luchttoevoeraansluiting.

5. Open de gashoofdkraan (gasleiding goed
ontluchten).

6. Stel boilerschakelaar (hoofdstuk 6, afb. 2, pos. 12) in
op de stand '0' (boiler uit).

7. Schakel de elektrische voeding van het toestel in. Bij
onjuiste aansluiting van fase/nul gaat het kontrole-
lampje op de printplaat van de beveiligingsautomaat
branden (zie § 11.11, afb. 13, zichtbaar tussen de
thermomanometer en de bemanteling door). Is dit het
geval, dan steker omdraaien.

8. Stel de kamerthermostaat in op de gewenste tempe-
ratuur (denk aan de instelling van de warmteversnel-
ler van de kamerthermostaat: 0.12 A). Bij warmte-
vraag zal het bedrijfslampje (1) gaan branden.

9. Na een inschakelvertraging van 5 sek. gaat de c.v.-
pomp draaien.
Het bedrijfslampje van de pomp (2) op het frontpa-
neel gaat branden bij voldoende doorstroming.

10.De ventilator begint te draaien. Dit wordt gekontro-
leerd d.m.v. de druksensor (het bedrijfslampje van de
ventilator (3) gaat branden zodra er voldoende lucht-
transport is). Na een wachttijd van 11 sek. wordt de
ontsteking vrijgegeven en wordt het gasregelblok ge-
opend. Het toestel is nu in bedrijf. Alle bedrijfslampjes
(1,2 en 3) branden.
Bij de 1e inbedrijfstelling is het mogelijk dat het toe-
stel pas na enkele malen starten goed brandt, in ver-
band met lucht in de gasleiding.

11.Stel de pompschakelaar (hoofdstuk 6, afb. 2, pos. 8
of § 11.11, afb. 13) in op stand '1' 'kontinu in bedrijf'
of op de stand '0' ('normaal bedrijf').

12.Stel de boilerschakelaar (hoofdstuk 6, afb. 2, pos. 12)
in op stand '1' (boiler in). De c.v.-pomp wordt nu uit-
geschakeld en de boilerpomp wordt direkt ingescha-
keld. De tapboiler wordt vervolgens op temperatuur
naar keuze gebracht.
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11.  RICHTLIJNEN VOOR HET LOKALISEREN EN OPHEFFEN VAN STORINGEN

  ‹ start - warmtevraag - einde ›
Boilerpomp

Waterdoorstromings-
schakelaar

Ventilator en regeling

Ontsteking

Gasregelblok

Tijd in sekonden                        11             3               --

11.1  Algemeen
Hanteer altijd de onderstaande schakelvolgordediagram-
men bij het zoeken naar eventuele storingsoorzaken.

Afb. 11. Schakeldiagram c.v.-bedrijf

Afb. 12. Schakeldiagram boilerbedrijf

11.2  Fase/nul verwisseling
Het lampje brandt indien fase/nul verwisseld zijn. Het
toestel start, maar gaat na enige sekonden op storing.
De steker dient omgedraaid te worden.

11.3  Geen ontstekingsvonk (zichtbaar door kijkglas)
Kontroleer:
- het porselein van de elektrode op 'doorslag'
- de ontstekingselektrode-afstand. Deze moet ca. 3 à 4

mm zijn.

11.4  Geen vlam (wel ontstekingsvonk)
Kontroleer:
- of de gaskraan geopend is
- de spanning op de gasklep tijdens ontsteken
- de gasvoordruk
- de gastoevoerleiding op aanwezigheid van lucht.

11.5  Te lage tapwatertemperatuur
Kontroleer:
- of de ketel wel in c.v.-bedrijf werkt
- of de boilerschakelaar op '1' staat
- of de boilerthermostaat in staat (LED brandt)
- of de boilerpomp op maximaal (stand '1') staat en draait
- de ontluchting van de tapboiler
- of het nominale tapdebiet niet overschreden wordt
- of de c.v.-zijdige terugslagklep goed sluit
- of het mengventiel niet teveel koud water doorlaat.

 ‹ start - warmtevraag - einde ›
Cirkulatiepomp

Waterdoorstromings-
schakelaar

Ventilator en regeling

Ontsteking

Gasregelblok

Tijd in sekonden                  5             11             3          --

11.6  Te weinig warmwater
Kontroleer:
- of de tapbegrenzer niet vervuild is
- of de toevoerkraan van de inlaatkombinatie voldoende

geopend is.

11.7  Wel warmwater, maar geen c.v.-bedrijf
Kontroleer of de boilerthermostaat geen warmte vraagt
(LED brandt niet).
Indien dit het geval is kontroleer dan of er warmtevraag
is van de kamerthermostaat c.q. regeling.

11.8  Storingen van buitenaf
- De gasdruk valt weg.

De beveiligingsautomaat gaat op storing.
- De netspanning valt weg.

Het toestel gaat uit.
Na het terugkeren van de netspanning komt het toestel
automtisch weer in bedrijf.

- De netspanning wisselt.
Wisselingen van meer dan + 10 of -15% veroorzaken
het op storing gaan van de beveiligingsapparatuur.

11.9  Storingen verbrandingsgasafvoer
- Ventilator draait niet tijdens start.

Kontroleer het regelcircuit (maximaal- en regel-
thermostaat).

- Ventilator draait zonder signalering 'luchttransport
voldoende'.
Kontroleer de verbrandingsgasafvoerleiding op vervui-
ling en eventueel de luchttoevoerleiding.
Kontroleer het toestellichaam op vervuiling.

11.10  Gedrag bij storingen
- Te weinig waterdoorstroming.

Blokkering totdat de storing verholpen is.
- Te weining verbrandingslucht.

Blokkering totdat transport voldoende is.
- Vlamstoring (start).

Tot 3 maal is herstarten mogelijk.
- Vlamstoring (bedrijf).

Vergrendeling beveiligingsautomaat.
Ontgrendel d.m.v. resetschakelaar.

- Te hoge ketelwatertemperatuur.
Vergrendeling maximaalthermostaat.
Schakel de voeding van het toestel uit en reset het
toestel d.m.v. drukknop op maximaalthermostaat.
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11.11 Signalering
Op het frontpaneel bevindt zich een aantal lampjes
waardoor zeer eenvoudig terug te vinden is waar de
storingsoorzaak gezoet mocht worden. Afb. 13 geeft het
frontpaneel weer, met een verklaring van de diverse
komponenten.

Kamerthermostaat
Deze brandt indien de kamerthermostaat of de boiler-
thermostaat warmte vraagt en de regel- en maximaal-
thermostaat gesloten zijn. Als de kamerthermostaat en
de boilerthermostaat verbreken stoppen altijd meteen de
ventilator en de cirkulatiepomp. Wanneer de kamerther-
mostaat of de boilerthermostaat warmte vraagt draait
altijd de cirkulatiepomp.

Waterdoorstroomschakelaar
Deze brandt indien er voldoende waterdoorstroming is.
Bij onvoldoende doorstroming gaan alle lampjes uit (ook
het rode) en komt het toestel niet in bedrijf.

Drukverschilsensor
Deze brandt indien de drukverschilsensor het juiste
druk-verschil signaleert. Bij onvoldoende of teveel
luchttrans-port wordt het toestel geblokkeerd.

Vlamstoring
Vlamstoring kan optreden bij het wegvallen van de vlam
(geen ionisatie).

Het fase/nul lampje brandt als de steker verkeerd om in
de wandkontaktdoos is geplaatst.

Op de volgende bladzijde zijn enkele storingssignalerin-
gen vermeld.

Afb. 13. Frontpaneel

Fase-nul lampje

Thermo-manometer

Reset schakelaar

Bedrijfslampjes

Pompschakelaar

Boilerschakelaar
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Storingen

a. Regelcircuit onderbroken (regel- of maximaal-
thermostaat)
- C.v.-pomp blijft in bedrijf.

b. Te weinig waterdoorstroming, geen warmtevraag of de
waterdoorstromingsschakelaar komt niet terug in de
ruststand
- Brander is geblokkeerd.

c. Te weinig verbrandingslucht
- Verbrandingsgasafvoerventilator en c.v.-pomp blijven
  in bedrijf.
- Brander is geblokkeerd.

d. Vlamstoring
- C.v.-pomp blijft in bedrijf.

Afb. 14. Signalering
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12.  ONDERHOUDS- EN REINIGINGSVOORSCHRIFT

Is verdere reiniging noodzakelijk dan zal de brander
verwijderd moeten worden:
- Demonteer de 2 bouten van de klem waarmee de gas-

leiding aan het frame is bevestigd. De bevestigings-
plaat van de drukverschilsensor kan worden verwijderd.

- Maak de steker van de drukverschilsensorkabel los van
de printplaat.

- Maak het onderste flensje van het gasblok los.
- Draai, indien nodig (ruimte!), de koppeling op de inspui-

ter los en haal de daaraan vastzittende leiding weg.
- Draai de drie bouten los, waarmee de mengbuis van de

brander aan het sensorstuk is gemonteerd.
- Draai de drie moeren los, waarmee de brander aan de

kondenswaterverzamelbak is gemonteerd.
De brander met drukverschilsensor kan nu in zijn ge-
heel rechtstandig naar beneden worden weggenomen.

- Reinig de brander door deze door te blazen met lucht.
Brandereenheid niet  demonteren.

Indien de drie onderste windingen van de spiraal ook
gekontroleerd c.q. gereinigd moeten worden, dan dient
als volgt te werk te worden gegaan:
- Verwijder de sifon.
- Draai de twee moeren links en rechts van de kondens-

waterverzamelbak los en klap de twee draadstangen
weg. De kondenswaterverzamelbak kan nu worden
verwijderd door deze eerst ca. 50 mm naar beneden en
vervolgens naar voren te verplaatsen.

- Verdraai of demonteer de gasleiding door de klemwar-
tel van het toestel en de koppeling van de gaskraan los
te nemen.

- Draai nu de binnenbus uit de spiraal naar beneden. De
spiraal wordt hierdoor ook aan de onderzijde zichtbaar
en kan eventueel gereinigd worden.

- Reinig de sifon.
- Kontroleer de waaier van de ventilator op stofafzetting

en reinig deze zonodig voorzichtig met een kwast. Let
er bij het monteren van de ventilatorplaat op dat de
waaier vrij loopt.

- Monteer vervolgens alle losgenomen onderdelen weer
op de juiste plaats (denk aan afdichtingen) . Let op dat
de temperatuursensorkabel niet tussen de huisdelen en
het bovendeksel wordt geklemd. Binnenhuis tot aan de
aanslag indraaien en daarna ca. 3 cm terugdraaien.

- Stel het toestel weer in bedrijf.
- Kontroleer het CO

2
- en CO-percentage.

12.1  Onderhoud
De Micron-Combi vervuilt onder normale omstandighe-
den niet. Het jaarlijks onderhoud kan beperkt blijven tot:
- het verbrandingstechnisch kontroleren van het toestel
- het reinigen van de zeef in de luchttoevoerbocht (alleen

bij 'open' uitvoering).
Het verbrandingstechnisch kontroleren van de ketel kan
geschieden door meting van het CO

2
- percentage via de

daarvoor bestemde meetnippel bovenop het toestel.
Stook hiervoor het toestel op tot een watertemperatuur
van ca. 70°C. Verwijder het dopje van de meetnippel en
voer de meting uit.
In normale situaties zal het CO

2
-percentage variëren

tussen 8,0 en 10,0%.
Bij meting van CO in afvoergassen mag een giftigheids-
index van 2 niet overschreden worden (keuringsnorm).
Giftigheidsindex =  CO% x 100 .

        CO
2

Bij giftigheidsindex 0,5 (d.w.z. CO = 0,050%, normaal is
CO = 0,005%) en CO

2
 = 10% dient het toestel gereinigd

te worden; bij een hogere giftigheidsindex zal de lucht-
sensor ingrijpen. Vergeet niet na de meting het dopje
weer op de nippel aan te brengen!
De verbrandingsgastemperatuur kan, m.b.v. een thermo-
koppel, via de meetnippel gemeten worden en mag niet
meer dan 30°C boven de retourwatertemperatuur liggen.
Blijkt uit deze kontrole dat de verbranding van het toestel
niet optimaal meer is, zal tot reiniging van de brander en
warmtewisselaar moeten worden overgegaan.

12.2  Reiniging
Stel het toestel buiten bedrijf (elektriciteit uitschakelen en
gastoevoer afsluiten) en ga nu als volgt te werk:
- Verwijder de bemanteling.
- Schuif de rookmond naar boven. De verbrandingsgas-

afvoerleiding inklusief de rookmond kan nu wegge-
draaid worden.

- Maak de ontstekingsklos en de steker van de bedra-
ding van de ventilator los van het toestel.

- Draai de twee moeren links en rechts van het boven-
stuk los en klap de twee draadstangen weg.
Het gehele bovenstuk van het toestel inklusief ventila-
tor kan nu worden weggenomen.

Verbrandingsruimte en brander zijn nu zichtbaar en
kunnen op vervuiling geïnspekteerd worden.
- Reinig de warmtewisselaar met de langharige nylon

schoonmaakborstel (tegen meerprijs verkrijgbaar).
Hierna eventueel doorblazen met perslucht.
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boiler aanwezige aftapkraan. In de voorste leiding (boi-
lerpomp) blijft water achter, evt. te verwijderen door de
knelkoppeling links van de ontluchter los te draaien.

4.Tap de onderste (boiler-) pomp af met de schroef on-
der aan het pomphuis.

12.4 Ontluchten
Het toestel is voorzien van een luchtafscheider met auto-
matische ontluchter. De tapboiler is in de retourleiding
(boilerpomp) voorzien van een ontluchtingsnippel op de
knelkoppeling; omdat de ontluchtingspijp naar boven
loopt, kan hier ca. 15 ml. water uitkomen voordat er lucht
uitkomt. Indien nodig kan ook de c.v.-pomp ontlucht wor-
den d.m.v. de boven op het pomphuis aanwezige ont-
luchtingsschroef.

12.3  Aftappen
1.Het aftappen van het toestel geschiedt d.m.v. de vul-

en aftapkraan rechts achter de pompunit.
2.Wanneer het systeem drukloos is dient de ontluch-

tingsnippel van de boiler losgedraaid te worden, zodat
ook deze afgetapt wordt.
Om het aftappen te versnellen is het mogelijk, na het
sluiten van de gaskraan, de boilerpomp te laten
draaien door de boiler warmte te laten vragen (even
tappen of boilertemperatuursensor uit dompelbuis
halen). Hierdoor wordt de binnenbus van de boiler
leeggepompt.

3.Het restwater in de boiler onder het niveau van de vul-
en aftapkraan kan afgetapt worden d.m.v. de onder de

13.  AFTEKENMAL

A = Gatenpatroon ophangbeugel
B = Gatenpatroon fixatiepunt ketel
C = Gatenpatroon voor montagebeugel (meerprijs)

Afb. 15. Aftekenmal voor maatvoering ophangpunten

Nom.verm.   X   Y
      kW mm mm

      23 830 616
      28 900 686
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