
Gebruikersvoorschrift

1. Controleer of de waterdruk van de installatie 
    voldoende is. Thermo-manometer (b) moet 
    minimaal op 0,8 bar staan, zonodig installatie 
    (bij)vullen tot ± 1,5 bar.
2. Schakel de elektriciteit t.b.v. het toestel in.
3. Stel de regelthermostaat (h) in op de ge-
    wenste temperatuur, ± 85°C.
4. Stel de kamerthermostaat in op de laagst 
    mogelijke temperatuur.
5. Open de gashoofdkraan.
6. Zet de bedieningsknop (e) op de ontsteek-
    stand (zie afb. 03). Druk de knop vervolgens 
    stevig in en ontsteek te ge lij ker tijd d.m.v. 
    de piëzo-ontsteker (f) de waak vlam. Houd de 
    bedieningsknop (e) bij bran den de waakvlam 
    ± 30 seconden in ge drukt.
7. Zet de bedieningsknop (e) op de bedrijfs-
    stand (zie afb. 03).
8. Stel de kamerthermostaat in op de gewenste 
    waarde. Het toestel zal na een korte wacht-
    tijd in bedrijf komen.

Let op ! Na het doven van de waakvlam 
5 minuten wachten alvorens de waakvlam 
opnieuw te ontsteken.

OVERZICHT APPARATUURALGEMEEN

De remeha W23 is een ver be terd ren de ment 
gas wand toe stel. Elk toestel wordt na het 
samenbouwen met behulp van een com pu ter-
test in stal la tie op zijn goede werking getest. Als 
gebruiker mag u zelf niets aan het toestel en 
de in stal la tie veranderen. In de meegeleverde 
brochure 'Tech ni sche informatie' staat de wer-
king van dit toestel uit voe rig be schre ven - leest 
u deze be schrij ving eens door om u ver trouwd 
te maken met de juiste wer king. Om een goede 
werking van het toestel te kunnen waar bor gen 
dient u on der staan de punten in acht  te nemen:
- Zorg dat de installatie goed ontlucht is omdat 
   dit anders kan leiden tot circulatiestoringen en 
   hinderlijke geluiden in het toestel, leidingen 
   en radiatoren.
-  Zorg ervoor dat er altijd minstens 1 radiator-
   kraan geopend is om voldoende doorstroming 
   door het toestel te houden.
-  In geval van bevriezingsgevaar in vorstgevoe-
   lige ruimten, adviseren wij u daar de radiator-
   kranen iets te openen om bevriezing te voor-
   komen. Stelt u bovendien de kamerthermo-
   staat bij nacht ver la ging niet lager in dan
   15°C.

ZO STELT U UW C.V.-TOESTEL IN 
BEDRIJF

Verklaring
a.  Automatische ontluchter
b.  Thermo-manometer
c.  Aansluitdoos
d.  Gasblok
e.  Bedieningsknop
f.  Piëzo-ontsteker
g.  Waakvlambrander
h.  Regelthermostaat
i.  CirculatiepompAfb. 03  Be die nings knop (e) 

uit ont ste ken in bedrijf

Wijzigingen voorbehouden
Art. nr. 48.223/5000/04.96/A.

ZO STELT U UW C.V.-TOESTEL  
BUITEN BEDRIJF

ZO ONTLUCHT U UW INSTALLATIE ZO HANDELT U BIJ STORING

1.  Zet de kamer- en ketelthermostaat op de 
     maximale stand en stook de installatie op tot 
     ca. 80°C.
2.  Zet daarna de kamerthermostaat op de 
     minimale stand.
3.  Wacht 10 minuten om de luchtbellen naar 
     het hoogste punt te doen gaan.
4.  Ontlucht de installatie op alle ontluchtings-
     punten (te beginnen op de benedenverdie-
     ping).
5.  Vul de installatie indien noodzakelijk bij 
     (minimaal vereiste waterdruk ± 0,8 bar).
     Vul  de vulslang vóór het aankoppelen op de 
     installatie geheel met water!
6.  Herhaal zonodig punten 1 t/m 5.

Voordat u uw installateur te hulp roept, 
kontroleert u eerst zelf even of :
1. De gaskraan geopend is.
2. Er elektriciteit aanwezig is.
3. De waakvlam (g) brandt.
4. De regelthermostaat (h) hoog genoeg staat.
5. De kamerthermostaat op de juiste tempera-
    tuur staat.
6. De waterdruk (b) voldoende (0,8 tot 1,5 bar) 
    is.

1.  Zet de kamerthermostaat laag.
2.  Schakel de elektriciteit uit.
3.  Sluit de gashoofdkraan.
Let op ! 
Denk om bevriezingsgevaar. Zonodig installatie 
aftappen (zie technische  informatie par. 10.3).
Let op !
Uw toestel dient minimaal jaarlijks een 
in spec tie beurt te krijgen.

   Installateur:

ENERGIE SPAARTIPS

Geachte gebruiker,
Remeha feliciteert u met de aanschaf van 
de remeha W23, een toestel waarbij tijdens 
het ontwerpen gelet is op energieverbruik, het 
milieu en daarmee tevens op uw portefeuille.
Energiebesparing is meer dan ooit nodig!
Nuttige tip: 
Haalt u eens de Energie-Spaarfolder en/of de 
Nationale Energiediskettes. Deze zijn te verkrij-
gen bij uw plaatselijk energiebedrijf en staan 
boordevol nuttige tips over ener gie be spa ring.
Zeker de moeite waard!!! Remeha b.v.

Postbus 32
7300 AA  Apeldoorn
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Afb. 02  remeha W23c (met warm water)Afb. 01  remeha W23s (zonder warm water)


