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Keteltype

: Modulerende condenserende gasvloerketel met premix brander

Vermogen

: 161,1 kW (nominaal vermogen (Pn) (50/30°C))

De ketel beantwoordt aan de eisen van :
-

CE gekeurd als I2E(R) en I3P volgens gasrichtlijn 2009/142/EEG
Klasse NOx 6 (EN 15502–1)
De fabrikant van de ketel beschikt over een op datum van uitlevering geldig
kwaliteitscertificaat ISO-9001.
Rendementsrichtlijn nr. 92/42/EEG
EMC-richtlijn nr. 2014/30/EU
ErP-richtlijn nr. 2009/125/EC
Laagspanningsrichtlijn nr. 2014/35/EU

De ketel is gecertificeerd voor volgende types luchttoevoer en rookgasafvoer aansluitingen:
-

Geschikt voor open werking :
Geschikt voor gesloten werking :

B23, B23P, B33
C13, C33, C43, C53, C83, C93

De ketel dient eerst in de fabriek op volgende punten getest en vooringesteld te worden vooraleer deze
wordt aangeleverd:
-

Afstelling (O2)
Elektrische veiligheid
Waterdichtheid
Gasdichtheid
Parameterinstelling

De ketel wordt in basis uitgerust met :
-

-

-

-

Een luchtdichte gepoedercoate bemanteling.
Een sleutelgatvormig monoblok gietaluminium ketelblok met een minimale waterinhoud van 17 resp. 33 liter.
Microprocessor-gestuurde branderautomaat. Deze garandeert een feilloze werking zonder
doorstromingsbegrenzing. Brander wordt modulerend geregeld (1:5).
De modulerende regeling van de ketel begrenst het maximale verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur.
Een bijkomende temperatuursensor bewaakt de minimale waterdoorstroming. Deze begrenst de maximale
temperatuur stijging en bewaakt het maximale verschil tussen de aanvoer-, retour- en
warmtewisselaartemperatuur. Hierdoor is de ketel ongevoelig voor te kleine waterdoorstroming.
Vereenvoudigde installatie door wieltjes onder de ketel.
Vereenvoudigd onderhoud doordat de cruciale onderhoudscontactpunten worden aangegeven met een gele
kleur.
Ook de gemakkelijk bereikbare sifon via de klep onderaan de ketel en de automatische LED binnenverlichting
vereenvoudigden het onderhoud.
de
Efficiëntie verhogende 2 retouraansluiting als optie beschikbaar.
Een aansluitbox voor alle elektrotechnische verbindingen bovenop de ketel, toegankelijk zonder het openen van
volledige de ketelbemanteling.
LCD scherm voor:
- de actuele status en gemeten waarden
- het aflezen en aanpassen van parameters
- het uitlezen van storingen.
Automatische ontluchter, ketelwater-temperatuurregeling, buitentemperatuursensor aansluiting,
watergebrekbeveiliging, vorst-beveiliging, digitale waterdrukmeting, maximale rookgastemperatuur beveiliging,
vlambeveiliging door ionisatie, voorbereid voor internet communicatie, geïntegreerde Open Therm SP® (Smart
Power) interface, een parametreerbare blokkerende ingang (BL), een vrijgave ingang (RL) met parametreerbare
vrijgave wachttijd.
Naargelang de gekozen besturingsprint zijn onderstaande elektronica aanwezig:
o 0-10 Volt in- en uitgang, twee programmeerbare statusmeldingen d.m.v. wisselcontact, PWM
pompsturing (Pulse-width modulation = Pulsbreedtemodulatie).
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0-10 Volt ingang, PWM pompsturing, telefooncontact, boilersensor en -anodeaansluiting en
aansturing boilerpomp, aansturing tot 3 mengkringen, 3 temperatuursensor aansluitingen en 2
systeemsensor aansluitingen.
- Regeling: aan/uit, 0-10 V, modulerend
eSMART inside, waardoor deze ketel klaar is voor de digitale toekomst
Storingshistoriek met daarin de laatste 32 storingen.
Elke opgeslagen storing is voorzien van de nodige details zoals status, substatus, aanvoer- en retourtemperatuur,
ventilator toerental en ionisatiestroom.
o

-

Het toestel is geschikt voor het stoken van E-gas (G20/G25) alsook propaan en is geschikt voor
terugwinning van zowel voelbare als latente warmte uit de rookgassen.
De speciaal geconstrueerde gietaluminium mono-blok warmtewisselaar is samen met de andere
ketelonderdelen staand ondergebracht in een gesloten luchtkast. Deze luchtkast vormt eveneens de ketel
bemanteling. Voor een vlotte aansluiting zijn de elektrotechnische aansluitingen in een afzonderlijk
compartiment, kantelbaar bovenop de behuizing, voorzien.
De warmtewisselaar heeft een zgn. sleutelgatvorm. In het oog van het sleutelgat is de premixbrander
gemonteerd. De warmteoverdracht gebeurt volgens het tegenstroomprincipe. De rookgassen worden door
de modulerende premixturbine naar beneden gestuwd en de waterstroom vloeit in de tegengestelde
richting. Het koude retourwater komt onderaan in het gietaluminium ketelblok toe en wordt middels een
stel van ingegoten kanalen progressief naar boven toe geleid. Het water circuleert rondom de bovenzijde
van het sleutelgat resp. vuurhaard en verlaat dan de warmtewisselaar.
De rookgassen worden aan energie onttrokken tot een temperatuurniveau van maximaal 7K hoger dan de
inkomende watertemperatuur bij vollastbedrijf.
De gietaluminium monoblok warmtwisselaar is voorzien van twee inspectie en/of reinigingsopeningen.
De ketel is uitgerust met een composiet condensverzamelbak met sifon. Hierdoor is er geen aparte
condensafvoer in het rookgaskanaal nodig.
De sifon is eenvoudig te verwijderen doormiddel van een automatische vergrendeling en bereikbaar zonder
het verwijderen van de ketel bemanteling.
De ketel is ontworpen voor een maximale, waterzijdige bedrijfsdruk van 5 bar.
De premix gasbrander is horizontaal in de vuurhaard gepositioneerd en verzekerd een gelijkmatige warmte
verdeling in de volledig watergekoelde vuurhaard bovenin het ketelblok.
De vraag gestuurde modulerende turbine staat dankzij een pneumatische aanpassing van het gas/lucht
mengsel garant voor het aanleveren van de correcte gas/luchtverhouding aan de premix gasbrander en dit
bij elke belasting zodat met een constant hoog rendement en luchtfactor gestookt wordt.
Aan de aanzuigzijde van de ventilator bevindt zich de venturi waarna het gas wordt gemengd met de
verbrandingslucht. Aan de perszijde van de ventilator is een mechanische terugslagklep gemonteerd en
aldus rookgasafvoer-overdruk-cascade mogelijk maakt.
De premix gasbrander is een roestvaststalen cilindrische brander met metaalvezellaag en laat zich
kenmerken door een zeer lage uitstoot aan stikstofoxiden.
De ketel zal volgens EN 15502 bij een 0% O2 een NOX jaaremissie hebben van maximaal 39 mg/kWh.
De ketel heeft een traploos modulatiebereik van 20 tot 100%.
De brandersturing en -beveiliging (volautomatische elektronische ontsteking en vlamcontrole door ionisatie)
gebeurt met behulp van een vol elektronische microprocessorgestuurde branderautomaat. Deze automaat
laat een uitgebreide diagnose toe op de werking van de ketel. Deze besturingsmodule is voorzien van een
LCD display dat toelaat om de ketelstatus af te lezen. Het display meldt storingen en geeft de
servicemeldingen weer. Het display laat eveneens toe om de diverse parameters en gemeten waarden
weer te geven en in te regelen.
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Alle ketelonderdelen zijn overzichtelijk en optimaal opgesteld ten behoeve van service- en
onderhoudswerkzaamheden. De ketel is voorzien van een automatische LED binnenverlichting om een
optimale werkomgeving te garanderen ook wanneer de voedingsspanning van het toestel is afgehaald.
De gas- en CV-aansluitingen zijn aan de bovenzijde overzichtelijk gerangschikt. Doormiddel van gekleurde
dichtingen (geel,rood en blauw) wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de gas-, aanvoer- en
retourleiding. Ook de verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer bevinden zich aan de bovenzijde van de
ketel.
De excentrische uitgevoerde luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer hebben een diameter 150mm -150mm
en zijn afgestemd op de bij de ketel als optie leverbare concentrische dak- of geveldoorvoer (geveldoorvoer
niet voor versies 250 en 300).
De ketel kan op 3 regeltechnische manieren worden aangestuurd :
-

-

-

Aan/uit regeling,
waarbij de belasting traploos moduleert tussen 20% en 100% op basis van de belasting en de op de
ketel ingestelde aanvoertemperatuur.
Analoge regeling (0 - 10V),
waarbij een keuze gemaakt kan worden tussen analoog regelen op aanvoertemperatuur of vermogen.
De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op basis van de op de analoge ingang
aangeboden spanning.
Modulerende regeling met een power stealing- of OpenTherm SP- regelaar,
de belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op basis van de door de
modulerende regelaar bepaalde aanvoertemperatuur.

De modulerende regeling van de ketel begrenst het maximale verschil tussen aanvoer- en
retourtemperatuur. Een bijkomende temperatuursensor bewaakt de minimale waterdoorstroming. Deze
begrenst de maximale temperatuur stijging en bewaakt het maximale verschil tussen de aanvoer-, retouren warmtewisselaartemperatuur. Hierdoor is de ketel ongevoelig voor te kleine waterdoorstroming.
Een waterdruksensor zorgt voor permanente digitale weergave van de waterdruk of gebrek op het LCD
display.
Standaard is een connector voorzien voor diagnose en uitlezing van de diverse parameters middels een
specifiek softwareprogramma op PC, tablet of smartphone.
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Technische gegevens :
Algemeen
Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (80/60°C) min - max
Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (50/30°C) min - max
Nominaal belasting (Qn) CV-bedrijf (Hi)
min - max
Nominaal belasting (Qn) CV-bedrijf (Hs)
min - max
Vollast rendement CV (Hi) (80/60°C) G20 (H-gas) (92/42/EEG)
Vollast rendement CV (Hi) (50/30°C) G20 (H-gas) (EN15502)
Deellast rendement CV (Hi) (92/42/EEG) G20 (H-gas)
(30°C retour temperatuur)

31,5 - 152,1 kW
34,7 – 161,1 kW
32,0 – 156,0 kW
35,6 – 173,3 kW
97,5 %
103,6 %
108,5 %

Rookgasgegevens
Maximale tegendruk in het rookgaskanaal
NOx jaaremissie G20 (H-gas) EN 15502: O2 = 0%

200 Pa
39 mg/kWh

CV-Circuit
Minimaal toelaatbare inlaattemperatuur is niet begrensd
Minimale waterbedrijfsdruk
Maximale waterbedrijfsdruk (PMS)
Bereik bedrijfstemperatuur cv
Waterzijdige weerstand (ΔT=20K)
Waterinhoud

0,8 bar
5,0 bar
20 – 90 °C
190 mbar
17 liter

Gegevens elektrisch
Voedingsspanning en frequentie
Maximaal opgenomen vermogen - Vollast
Maximaal opgenomen vermogen - Laaglast
Maximaal opgenomen vermogen - Stand-by

230 VAC / 50 Hz
275 W
46 W
5,3 W

Overige
Totaal gewicht (inclusief verpakking)
Ketelgewicht
Gemiddelde maximum geluidsniveau op een afstand
van 1 meter van de ketel
Afmetingen Lengte Breedte Hoogte

235 kg
205 kg
58,7 dB(A)
657 mm, 800 mm, 1662 mm
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