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Keteltype

: condensatieketel op stookolie, vloermodel enkel c.v. (“solo”uitvoering)

Nuttig nominaal Vermogen

:
17,1 / 22,8 / 28,6 kW (Pn bij regime 80/60°C, c.vbedrijf, 100% belasting)

De compacte condensatieketel op stookolie is een voorgemonteerd en vooringesteld geheel van
een corrosiebestendige drietreks warmtewisselaar zonder serieel nageplaatste condensor en een
traploos modulerende stookoliebrander met geïntegreerd bedieningspaneel.
Type verbrandingskring naar keuze schoorsteen (B23, B23P) of gecombineerde toevoer/afvoer :
C13(x), C33(x), C93(x).
De ketel is CE-gekeurd voor België. CE-identificatienummer is bij de fabrikant op te vragen en voor
te leggen voor de aanvang der werken.
Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven standaardtype. Het is
vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig de Europese richtlijnen. De originele
conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen en voor te leggen voor de aanvang der
werken.
De ketel voldoet aan de eisen en normen van het Koninklijk Besluit van 8 januari 2004 en van 17
juli 2009.
De ketel is geschikt voor het stoken van stookolie* en is geschikt voor terugwinning van zowel
voelbare als latente warmte uit de rookgassen. Door het hoge rendement voldoet de ketel
ruimschoots aan de eisen van energieklasse A.
*volgende categorieën stookolie mogen toegepast worden:
Ø
Standaard stookolie en stookolie met een laag zwavelgehalte (max. viscositeit 6 mm²/s
bij 20°C)
Ø
Bio-stookolie max. B10 (max. viscositeit 6 mm²/s bij 20°C).
- De bio-stookolie B10 (of Bio 10) is een mengeling van stookolie met een laag zwavelgehalte (<
50 mg/kg) en 5,9 tot 10,9 % (in volume) EMAG*.
- De bio-stookolie B5 (of Bio 5) is een mengeling van stookolie met een laag zwavelgehalte (< 50
mg/kg) en 3 tot 5,9 % (in volume) EMAG*.
EMAG* wordt vervaardigd uit verwerkte plantaardige olie of dierlijk vet.
EMAG = Vetzuurmethylester ook wel FAME (Fatty Acid Methyl Ester) genoemd.
De toestellen voldoen aan de bepalingen van onderstaande richtlijnen:
- 92/42 (toegepaste norm EN 303.2, EN 304, EN 15034, EN 15035),
- 2006/95 (EN 60335-1, EN 60335-2-102, EN62333),
- 2004/108 (EN 55014-1, EN 55014-2)
- 97/23 (art.3 lid 3)
Iedere
-

ketel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld en getest op:
Elektrische veiligheid
Afstelling (CO2)
Waterdichtheid
Afdichting tegen stookolie
Rookgasafvoer en luchttoevoer gecontroleerd op dichtheid
Parameterinstelling.

De ketel kan op zeer lage temperatuur werken en stelt geen eisen aan een minimum
doorstroming. De ketel zal uitgeschakeld worden als er geen warmte vereist is en kan op elk
moment koud worden opgestart.
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De speciaal geconstrueerde roestvaststalen drietreks warmtewisselaar zonder serieel nageplaatste
condensor, is tezamen met de stookoliebrander en de andere mechanische ketelonderdelen
ondergebracht in een gesloten ketelbemanteling. Het geheel aan elektrische componenten
(ingebouwde regelaar, digitale manometer, enz..) is samengebracht in een afzonderlijk
compartiment aan de voorzijde. Alle ketelonderdelen zijn overzichtelijk opgesteld en voor serviceen onderhoudswerkzaamheden makkelijk bereikbaar via de demonteerbare mantel.
De ketel is rondomrond voorzien van thermische isolatie.
De stookoliebrander wordt geleverd met olietoevoerslangen, stookoliefilter, ontluchter en
afsluitkraantje. De stookoliebrander ligt bovenop de warmtewisselaar en is zeer makkelijk
bereikbaar. Deze traploos modulerende brander brandt vertikaal naar onder toe met lage
vlamtemperatuur en recirculatie van de rookgassen in de branderkop. De verbrandingskamer is
makkelijk toegankelijk.
Een set reinigingsborstels wordt meegeleverd.
De CO- en NOx –emissies liggen ver beneden de toegestane maximale emissie waarden zoals
vermeld in het K.B. NOx.
De aansluitingen zijn overzichtelijk aan de achterkant van de ketel gerangschikt. De
verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer bevinden zich aan de bovenzijde van de ketel.
Meetpunten op RGA en op LTV. De concentrische luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoer diameter
80/125 is afgestemd op de bij de ketel (als optie) meeleverbare concentrische dak- of
geveldoorvoer.
Brandervermogen wordt modulerend geregeld tussen 59 en 100%.
De brandersturing en -beveiliging (volautomatische elektronische ontsteking en vlamdetectie)
gebeurt met behulp van een vol elektronische microprocessorgestuurde branderautomaat. Deze
automaat laat een uitgebreide diagnose toe van de werking van de ketel. Deze besturingsmodule
is voorzien van een LCD display dat toelaat om door middel van codes continu af te lezen wat de
staat van de ketel is. Het display laat eveneens toe om de diverse parameters en gemeten
waarden weer te geven en in te regelen. Tevens wordt de watertemperatuur in het ketelblok in alle
gevallen modulerend geregeld en beveiligd tegen waterzijdige doorstromingsproblemen,
watergebrek en vorstgevaar dmv diverse NTC watertemperatuursensoren en een waterdruksensor
die tevens zorgt voor permanente digitale weergave van de waterdruk op het LCD display.
De ketel wordt modulerend aangestuurd middels de ingebouwde weersafhankelijke regelaar die
tevens het ingebouwd hoogwaardig elektronisch bedieningspaneel vormt. Dit paneel is kantelbaar
ifv hoogte en voorzien van een verlicht LCD-display, een meegeleverde buitenvoeler, OpenTherm®
Smart Power communicatiebus, 0-10V ingang voor externe regelaar (vermogen % of
vertrektemperatuur °C). Weergave en aanpassing van alle parameters; ketel en ook
branderafstelling, secundaire kringen en zonneboiler (Solar First Mode via BUS). Meldingen in klare
taal (NL/FR/DE/EN), servicemelding en begrenzingsthermostaat.
De ketel is voorzien van een modulerende, zeer energiezuinige circulator. De circulator heeft een
geruisloze werking, nadraaischakeling, is elektrisch ontstoord en aangepast aan het debiet en de
opvoerhoogte van de installatie ( installatie- en pompkarakteristieken voor te leggen ).
De retourleiding is voorzien van een terugslagklep. De vertrekleiding is voorzien van een
automatische ontluchter. De modulerende regeling van de ketel begrenst het maximale
temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van het water en de maximale stijgsnelheid van de
aanvoertemperatuur.
De ketel is ontworpen voor een maximale waterzijdige bedrijfsdruk van 3,0 bar c.v-zijdig. De ketel
is intern uitgerust met een overstortventiel op de CV-zijde, dewelke een maximale waterzijdige
bedrijfsdruk van 3,0 bar garandeert.
De ketel is voorzien van een interne automatische ontluchter, die door middel van een leiding
verbonden is met de condensaatcollector in vezelversterkt kunststof incl. overgedimensioneerde
sifon.
De ketel kan gecombineerd worden met een onderstaande 100 liter sanitair-warmwater boiler, of
een naaststaande 160 liter sanitair-warmwater boiler of een naaststaande 220 liter zonneboiler;
allen met een gelijkaardige bemanteling als van de ketel, zodat een fraai geheel gevormd wordt.
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De ketel wordt volledig gemonteerd, vooringesteld en bedrijfsklaar in karton verpakt en geleverd
op een transportpallet. De ketel is in de fabriek ingeregeld en met een testcomputer
gecontroleerd zodat een goed functioneren gewaarborgd is.
De seizoensgeboden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bedraagt minstens 91,6%.
De ketel is zeer breed inzetbaar. Door de beperkte maatvoering en het lage geluidsniveau kan de
ketel zowat overal worden geïnstalleerd. Het geluidsvermogensniveau, binnenshuis, bedraagt niet
meer dan 65 dB (type B) of 63 dB (type C). Door de beperkte afmetingen ( H x B x D : 1130/1200 x
600 x 681 mm.) en het beperkte gewicht ( 117/135 kg ) is binnenbrengen via een standaard
deuropening geen enkel probleem.
Uitvoering B23:
De ketel wordt als open toestel uitgevoerd d.w.z. de verbrandingslucht wordt in de stookplaats
ontnomen en de rookgassen worden via de schoorsteen afgevoerd. Dit schoorsteenkanaal voldoet
aan de eisen voor rookgasafvoerkanalen voor condenserende stookolieketels. Het volledige
rookgasafvoersysteem dient bijgevolg gasdicht, waterdicht en corrosiebestendig te zijn m.a.w. het
dient te beantwoorden aan de type aanduiding T160 P W volgens NBN EN 1443.
Uitvoering C13:
De ketel wordt als gesloten toestel uitgevoerd. De verbrandingslucht wordt aangezogen
rechtstreeks in de buitenlucht en aangesloten op de luchttoevoeropening van de ketel. Hiervoor
maakt men gebruik van een door de ketelleverancier meegeleverde geveldoorvoer want de
instroomopening van de luchttoevoer en de uitmonding van de rookgasafvoer liggen hetzelfde
drukgebied. Het rookgasafvoerkanaal voldoet aan de eisen voor rookgasafvoerkanalen voor
condenserende stookolieketels. Het dient bijgevolg gasdicht, waterdicht en corrosiebestendig te
zijn m.a.w. het dient te beantwoorden aan de type aanduiding T120 P W volgens NBN EN 1443.
Deze uitvoeringsvorm is C13 waarvoor door de ketelconstructeur al het bijhorende rookgasafvoeren luchttoevoermateriaal wordt meegeleverd.
Uitvoering C33:
De ketel wordt als gesloten toestel uitgevoerd. De verbrandingslucht wordt aangezogen
rechtstreeks in de buitenlucht en aangesloten op de luchttoevoeropening van de ketel. Hiervoor
maakt men gebruik van een door de ketelleverancier meegeleverde dakdoorvoer want de
instroomopening van de luchttoevoer en de uitmonding van de rookgasafvoer liggen hetzelfde
drukgebied. Het rookgasafvoerkanaal voldoet aan de eisen voor rookgasafvoerkanalen voor
condenserende stookolieketels. Het dient bijgevolg gasdicht, waterdicht en corrosiebestendig te
zijn m.a.w. het dient te beantwoorden aan de type aanduiding T120 P W volgens NBN EN 1443.
Deze uitvoeringsvorm is C33 waarvoor door de ketelconstructeur al het bijhorende rookgasafvoer en luchttoevoermateriaal wordt meegeleverd.
Uitvoering C93:
De ketel wordt als gesloten toestel uitgevoerd. De verbrandingslucht wordt aangezogen
rechtstreeks in de buitenlucht en aangesloten op de luchttoevoeropening van de ketel. Hiervoor
maakt men gebruik van het plenum in de bouwkundige schacht als
verbrandingsluchttoevoerkanaal. De verbrandingsgassen worden via een verticaal (flexibel)
voeringkanaal (tubering) afgevoerd. De minimaal benodigde afmetingen van de bouwkundige
schacht worden door de ketelconstructeur opgegeven. Het volledige rookgasafvoersysteem
voldoet aan de eisen voor rookgasafvoerkanalen voor condenserende stookolieketels. Het dient
bijgevolg gasdicht, waterdicht en corrosiebestendig te zijn m.a.w. het dient te beantwoorden aan
de type aanduiding T120 P W volgens NBN EN 1443. Als voeringkanaal kan een luchtdichte,
dikwandige starre aluminium of roestvaststalen pijp toegepast worden. Ook buigbare kunststof en
roestvaststalen voeringpijpen zijn toegestaan. Aluminium is enkel toegestaan, mits er geen
contact is met het bouwkundige gedeelte van de schacht. De schacht dient voor het plaatsen van
de voeringpijp grondig gereinigd te zijn. Inspectie van het voeringkanaal moet mogelijk zijn.
Deze uitvoeringsvorm is C93 waarvoor door de ketelconstructeur al het bijhorende rookgasafvoer en luchttoevoermateriaal wordt meegeleverd. Dit materiaal omvat enerzijds het concentrisch
rookgasafvoer-/verbrandingsluchttoevoerkanaal in de stookplaats zelf tot aan de schacht en
anderzijds het verticaal (flexibel) voeringkanaal, de metalen starre uitmondingspijp en de
schoorsteenopstand met ventilatieschaal.
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